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Předmluva

Školní vzdělávání představuje dynamicky se rozvíjející oblast hodnou výzkumné 
pozornosti. V různých zemích světa fungují výzkumná pracoviště, která se na výzkum 
v této oblasti specializují. V České republice se vedle jiných na výzkum školního vzdělávání 
zaměřuje Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy 
univerzity. V letošním roce (2013) toto pracoviště oslavilo desáté výročí svého založení 
a u této příležitosti jeho vybraní pracovníci sepsali několik bilančních textů věnovaných 
nejen výzkumu školního vzdělávání. Tyto texty dohromady utvářejí tuto knihu. 

V první kapitole se Josef Maňák věnuje úloze učitele ve společnosti, která bývá označována 
jako společnost vědění. Na úvod kapitoly sleduje vývoj učitelské profese, dále připomíná 
stav výzkumu této profese v současnosti. Na tomto základě poukazuje na potřeby 
změny učitelské profese, vyvolané tlakem nových úkolů z perspektivy transformující 
se společnosti. Pozornost věnuje také vývoji přípravy učitelů na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity a zejména významu Institutu výzkumu školního vzdělávání (dříve 
Centrum pedagogického výzkumu) na této fakultě pro zkoumání učitelské profese. 
Výsledky činnosti tohoto pracoviště konfrontuje s naznačenými potřebami společnosti 
a dochází k závěru, že činnost pracoviště směřuje správným směrem.

Druhá kapitola (jejímiž autory jsou Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht, Michaela 
Píšová, Eva Minaříková) je pojata jako příležitost prezentovat poslání a aktivity 
Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 
a uvažovat nad nimi ve světle ambicí a vizí, které jsou lidmi z institutu sdíleny. Nejdříve 
je předloženo stručné historické ohlédnutí, následuje prezentace výzkumného programu 
a nejvýznamnějších výzkumných projektů. Poté jsou představeny profi lující výzkumné 
aktivity a na navazující vize dalšího směřování. Výklad je uzavřen shrnutím aktuálních 
výzev, které si institut vymezuje na horizontu svého odborného směřování.

Ve třetí a čtvrté kapitole jsou mapovány a analyzovány výzkumy a výzkumné poznatky 
vztahující se k různým oblastem školního vzdělávání. Autoři těchto kapitol – doktorandi 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (viz jednotlivé podkapitoly) – byli vedeni 
snahou podat přehled o výzkumech školního vzdělávání a přispět tak k jejich systematizaci, 
neboť se jedná o oblast poměrně širokou a vnitřně bohatě rozrůzněnou. Cílem autorů 
bylo přinést informaci o tom, jaké konkrétní poznatky o vybraných oblastech vzdělávání 
(kurikulum, procesy vyučování a učení, motivace a postoje, klima a kultura školy, cizí 
jazyky) přinesl pedagogický výzkum zejména v období let 2009–2012. Za tímto účelem 
byly analyzovány reprezentativní časopisy oboru a sborníky z konferencí České asociace 
pedagogického výzkumu ze sledovaného období. Kapitoly přinášejí v jednotlivých 
podkapitolách informace o empirických studiích vztahujících se ke sledovaným oblastem. 
Do jednotlivých přehledových podkapitol jsou zařazeny ty empirické studie, které splnily 
určitá kritéria (formální stránka zpracování, metodologický standard, relevantní téma).

Pátá kapitola, jejímž autorem je Tomáš Janko, podává stručnou informaci o německém 
programu SINUS – Steigerung der Effi zienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen 
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Unterrichts (Zvyšování efektivnosti matematické a přírodovědné výuky). V kapitole jsou 
představeny okolnosti vedoucí k realizaci programu. Následně je popisována organizační 
struktura a vůdčí principy programu. Charakterizovány jsou tematické moduly programu 
SINUS. Zvláštní pozornost je věnována výzkumům, jejichž prostřednictvím byl program 
monitorován a vyhodnocován. Program je čtenářům představen jako možná inspirace 
pro budoucí etablování intervenčního programu, který by na základě výzkumných 
zjištění podporoval učitele a školy při jejich snahách o zlepšování výuky. 

Práce na kapitolách zahrnutých do této knihy byla podpořena projektem MUNI/
B/0800/2012 Výzkum školního vzdělávání: vývoj, stav, výhledy. Autoři děkují za 
poskytnutou podporu. Zvláštní poděkování adresují konzultantům jednotlivých kapitol 
(doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., doc. PaedDr. Hana Horká, CSc., Mgr. Petr Knecht, 
Ph.D., PaedDr. Milan Kubiatko, PhD., doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., Mgr. Veronika 
Rodriguezová, Ph.D., PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.) a recenzentům knihy jako celku 
(Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D., PhDr. Zuzana Sikorová, Ph.D., doc. PaedDr. Jan Slavík, 
CSc., RNDr. Jana Straková, Ph.D.). 

Tomáš Janík, Petr Najvar, Miroslav Jireček



7

1  Učitel jako zkoumatel: 
odpověď na výzvy společnosti vědění

Josef Maňák

1.1 Úvod

Současná společnost, označovaná různými jmény, zejména jako společnost vědění, 
postihuje v různé míře všechny sféry života a často se projevuje rozpory a potížemi. Jsou 
již k dispozici četné studie, které se těmito problémy zabývají, a to zejména v oblasti 
fi losofi e, sociologie, ekonomie, vzdělávání aj., ale teoretické analýzy zatím jen málo 
žádoucím směrem ovlivňují praxi. V plné míře to platí o vzdělávání, škole a edukaci 
vůbec. U nás se k této problematice vyslovili uznávaní odborníci, např. Kotásek (1993), 
Palouš (1990), Patočka a Palouš (1997), Helus (2001), Pol (2008), Pelikán (2007), Ries 
(2008), Skalková (2004), Švec (1999, 2001), Walterová et al. (2004), Greger a Černý 
(2007), Maňák (2009), Valentová (2013) a jiní. Pozornost se sice věnuje např. proměně 
školy, ale chybí pohled z této perspektivy na učitele. Je však nutno o úloze učitele ve 
společnosti vědění začít uvažovat a promýšlet jeho nové funkce, protože jde o záležitost, 
která vyžaduje dlouhodobou přípravu a trvalou podporu. 

Pokusme se proto učinit aspoň malý krok pohledem na historii a vývoj učitelské profese. 
Původně mohl být učitelem někdo, kdo byl přiměřeně starší, zkušenější a vyspělejší v dané 
společenské skupině. To v obecném smyslu vlastně platí dodnes. Člověk se ovšem také 
učí živelně napodobováním, ale učitelství vytváří vztah spolupráce, učitel je průvodcem 
a pomocníkem méně zkušenému jedinci na cestě za poznáním. Profesionálně zdatný 
učitel se ovšem musí snažit porozumět edukačnímu procesu, poznat osobnost vedeného 
i vyznat se v prostředí, v němž tato interakce probíhá. Termín edukace původně znamenal 
vyvádění člověka z jeho přírodního stavu směrem ke kulturní bytosti, prohlubování jeho 
vědomostního horizontu, dovednostní sféry i mravního chování. Obtížnost a náročnost 
tohoto vedení a ovlivňování je v tom, že je nutno počítat s lidskou fyzickou, psychickou 
i sociální determinovaností. Tato složitá podmíněnost učitelské profese činí z edukace 
velmi náročnou činnost a vědě o edukaci – pedagogice – ztěžuje vědecké zakotvení.

1.2 Pohled do minulosti

Učitelská profese je svým posláním zacílena na praktickou činnost, ale pro docílení 
žádoucího efektu se neobejde bez anticipace budoucnosti a bez přemýšlení o optimálních 
cestách, které vedou k stanovenému cíli. Neustále se tak propojují praktické aktivity 
s teoretickou refl exí. Úzké sepětí praxe s teorií postihl už Aristotelés a tento dialektický 
vztah vyjádřil termíny phronesis, epistémé a techné. Úsilí o harmonické spojení vztahu 
teorie a praxe je trvalou charakteristikou v dějinách edukace a i dnes je výzvou pro 
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každého učitele, aby usiloval o její řešení odpovídající současným podmínkám. Už v antice 
se také vyhranily dva učitelské typy. Na jedné straně to byli sofi sté, zprostředkovávající 
hlavně vědomosti a řečnické dovednosti, na druhé straně Sokratés, představující typ 
učitele zaměřeného na kultivaci osobnosti a podněcujícího k hledání pravdivého poznání 
a čestného jednání. V Sokratovi se ztělesnil vzor pedagoga, který se podle Johnsona 
zaměřil na to, aby se stal „zkoumatelem lidí“ (2012, s. 20).

Má-li být učitel také zkoumatelem, nemůže se spokojit jen s funkcí zprostředkovatele 
hotových vědomostí, ale musí se také zaměřit na zkoumání, a to nejen osobnosti žáka, 
ale na celý výchovně-vzdělávací proces i na okolnosti, které jej ovlivňují. Pokud máme 
poznatky o přípravě na učitelskou profesi v dávné minulosti, jeho příprava odpovídala 
vývojovému stavu tehdejší společnosti. Protože emancipační uvolňování poznatků 
o edukaci (pozdější pedagogiky) ze sféry fi losofi e probíhalo po dlouhou dobu, kdy 
se zdůrazňovaly hlavně otázky cíle a jejich naplňování, převládala v přípravě učitelů 
tradice, v níž dominovala praxe, která se předávala hlavně napodobováním. Vzdělávání 
se soustřeďovalo na zvládání sedmera svobodných umění, morální výchova probíhala 
v náboženském duchu. Pozoruhodné je, že i vlivem této edukace se objevovaly 
osobnosti, které ovlivnily osudy lidstva. Šlo ovšem vždy o geniální osobnosti, které byly 
s to překročit dané bariéry a stereotypy.

S rozvojem poznání, zejména v přírodních vědách, a důsledkem výroby nastala převratná 
změna. Vzniká potřeba masového vzdělání, kladou se na ně nové nároky, ale společnost 
se s nimi vypořádává s obtížemi. Postupně vznikají učitelské přípravky, později učitelské 
ústavy a nakonec příprava přechází na univerzity. Ty však v přípravě učitelů pokračují ve 
své tradici rozmnožování učenosti, metodické potřeby učitelské profese se snaží zajistit 
nápodobou dobré praxe na školách tzv. náslechy, hospitacemi a krátkodobou praxí. Je 
otázkou, zda tato příprava je dostačující pro současnou společnost a pro další rozvoj 
civilizace.

Paralelně s tradiční přípravou učitelů se projevuje snaha rozvíjet sokratovské pojetí 
učitele nejen jako zprostředkovatele informací, ale též jako „zkoumatele“, který se snaží 
svou učitelskou funkci posílit hlubším poznáním edukační reality, což se dnes projevuje 
stále větším důrazem na zvládnutí výzkumných metod. Dějiny pedagogiky potvrzují, že 
ve všech obdobích lze najít příklady hledání všestrannějšího pojetí učitelství opírajícího 
se o výzkum. Podle Piageta (1993) již J. A. Komenský požadoval „vědečtější studium 
živých bytostí“. V epoše osvícenství zapůsobila Rousseauova výzva ke zkoumání dítěte, 
připomeňme také požadavek na pozorování edukačního procesu u J. H. Pestalozziho 
a u J. B. Basedowa. S rozvojem společenských věd, zejména psychologie, se zřetel 
k vědečtějším výchovně-vzdělávacím postupům promítá i do přípravy učitelů. Např. 
u J. F. Herbarta do popředí vystupuje důraz na rozvíjení představ, u A. Diesterwega 
zřetel na kultivaci mysli, paměti a rozumu, J. Dewey zkoumá vliv prostředí, A. Binet 
požaduje měření inteligence atd.

V návaznosti na světový vývoj nezůstává pozadu ani u nás příprava učitelů orientovaná 
na zvýšení profesionality. Ze starší generace nelze nepřipomenout nadšené úsilí 
o sebevzdělávání vlasteneckých učitelů (např. Ryby, Filcíka, Tešedíka aj.), ale hlubšího 
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dosahu v tomto zaměření dosáhla Amerlingova Budeč, která se stala prvním učitelským 
ústavem u nás. Amerlingovou zásluhou se příprava učitelů orientovala na využití názoru 
a na rozvoj průmyslu. Dalším mezníkem v učitelské přípravě byl G. A. Lindner, první 
profesor pedagogiky na obnovené české univerzitě v r. 1882. Na svých univerzitních 
seminářích zahájil vysokoškolskou přípravu učitelů, kterou zaměřil na odborný přístup 
k výchovně-vzdělávacím otázkám. V této linii vědecké orientace učitelů pokračovaly 
významné osobnosti, např. O. Kádner, F. Drtina, F. Čáda, J. Úlehla aj. Za první republiky 
důraz na odborný profi l učitelské profese dále zesílil. Uveďme aspoň O. Chlupa, 
F. Bakuleho, S. Vránu, ale zejména V. Příhodu. V. Příhoda posunul v tomto směru 
přípravu učitelů nejdále. Požadoval totiž, aby učitel byl plně připraven i pro zkoumání 
pedagogické reality a pedagogického procesu.

Protože požadovaná vysokoškolská příprava učitelů se za první republiky nerealizovala, 
byla s podporou Československé obce učitelské zřízena Škola vysokých studií 
pedagogických (1921) a také Soukromá pedagogická fakulta (1929) a Státní pedagogická 
akademie (1930). Proti tradičnímu pojetí učitelské přípravy, kterou zastával O. Chlup, se 
koncipovala vědecká koncepce Příhodova (1937), která vyžadovala vzdělání učitelů také 
v metodách vědeckého bádání. Toto pojetí přípravy učitelů se neprosadilo ani po válce 
v r. 1946, kdy byly zřízeny pedagogické fakulty, i když snahy o posílení přípravy učitelů 
v tomto směru se projevovaly i nadále. Vysokoškolská příprava učitelů nepochybně zvýšila 
vědeckou prestiž této profese, poskytla možnost zvýšit jejich badatelskou orientaci, ale 
na druhé straně znamenala též oslabení vztahu k pedagogické praxi. V tomto smyslu 
zvýšení vědecké výbavy učitelů působily i další instituce.

1.3 Současnost

Problematika přípravy učitelů zůstává i dnes ve středu pozornosti. Průcha v Pedagogické 
encyklopedii (2009, s. 400) konstatuje, že „výzkum pedagogické profese je v celkovém 
českém pedagogickém výzkumu z hlediska počtu provedených a publikovaných šetření 
zcela dominantní“. I dnes působí řada pedagogických a výzkumných pracovišť (někdy 
časově omezeně), která mimo jiné sledují také otázky učitelské profese. K problematice 
učitelství se často vyjadřují také jednotliví pedagogové.

Přínosné jsou mnohé monografi e a sborníky zabývající se problematikou učitelství. 
I jejich neúplný výčet ukazuje, jak se postupně do centra pozornosti dostávají i otázky 
zvyšující se náročnosti a změn v práci učitelů, které by měly vyústit ve vytvoření 
nového modelu učitelství pro nastupující novou éru lidské společnosti. Ze zahraničních 
studií to jsou např. publikace Piwowarczika (2005), Liessmanna (2008) aj., v poslední 
době pedagogickou veřejnost zaujala práce Korthagena et al. (2012) popisující nový, 
tzv. realistický přístup ke vzdělávání učitelů, který má překonat dosavadní převažující 
teoretickou přípravu učitelů orientací na refl exi vlastní edukační praxe.

Z našich prací uveďme alespoň sborníky a monografi e Dovednostní model učitelovy 
profese (Vyskočilová et al., 1986), Teorie v pedagogické praxi, praxe v pedagogické teorii 
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v učitelském studiu (1995), Začínající učitel (Šimoník, 1995), Hledání učitele (1996), 
Učitelovo pojetí výuky (Mareš et al., 1996), Pedagogická příprava budoucích učitelů 
(Švec, 1999), Středoevropský učitel na prahu učící se společnosti (Blížkovský, Kučerová, 
& Kurelová, 2000), Individuálně orientovaná pregraduální učitelská příprava (Svatoš, 
2000), Učitelé jako profesní skupina, jejich vzdělávání a podpůrný systém (Walterová 
et al., 2001), Rozvoj národní vzdělanosti a vzdělávání učitelů v evropském kontextu. 
1. díl: Teoretické a komparativní studie (Walterové et al., 2002), Být učitelem. Co by měl 
učitel vědět o své profesi (Vašutová, 2002), Učitelská profese v primárním vzdělávání 
a pedagogická příprava učitelů (Lukášová-Kantorková, 2003), Příprava učitelů pro 
primární vzdělávání v ČR a budoucí plánování scénářů v Evropě (Lukášová-Kantorková, 
2004), Další vzdělávání učitelů a jejich profesní rozvoj (Kohnová, 2004), Profese učitele 
v českém vzdělávacím kontextu (Vašutová, 2004), Současné proměny učitelů (Spilková 
et al., 2004), Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání (Janík, 2005), 
Pedagogická praxe a profesní rozvoj studentů (Janík & Havel, 2005), Vybrané problémy 
učitelské profese (Urbánek, 2005), Klinický rok: procesy profesionálního rozvoje 
studentů učitelství a jejich podpora (Píšová, 2005), Cesty dalšího vzdělávání učitelů 
(Lazarová et al., 2006), Vzděláváme budoucí učitele. Nové přístupy k pedagogicko-
psychologické přípravě studentů učitelství (Vašutová et al., 2008), Učitelská profese 
v měnících se požadavcích na vzdělávání (Spilková & Vašutová et al., 2008), Didaktické 
znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské 
vzdělávání (Janík, 2009), Mentoring v učitelství (Píšová & Duschinská et al., 2011), 
Učitel v současné škole (Krykorová & Váňová et al., 2010), Kvalita učitele a profesní 
standard (Spilková & Tomková et al., 2010), Pozdní sběr: o práci zkušených učitelů 
(Lazarová et al., 2011), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (Kohnová et 
al., 2012), Pedagogika pedagogů. Tradice a současnost učitelství (Somr et al., 2012). 
Nelze pominout Průchovu výstižnou shrnující monografi i Učitel (2002).

Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity se od roku 2003 rozvíjí Institut výzkumu 
školního vzdělávání (dříve Centrum pedagogického výzkumu) jako pracoviště orientující 
se na tři výzkumné oblasti: výzkum kurikula (vedoucí P. Knecht), výzkum vyučování 
a učení (vedoucí P. Najvar) a výzkum učitelské profesionalizace a expertnosti (vedoucí 
M. Píšová). Ve všech třech problémových okruzích se řeší výzkumné projekty, některé 
i v mezinárodní spolupráci, výsledky byly zveřejněny v četných studiích a publikacích. Již 
v roce 2003 při vzniku Centra pedagogického výzkumu byla zahájena odborná knižnice 
Pedagogický výzkum v teorii a praxi, v níž za deset let vyšlo více než 30 knižních titulů. 
Podrobněji se výsledkům práce tohoto pracoviště věnuje kapitola T. Janíka et al. v této 
knize.

1.4 Pohled do budoucnosti

Z odkazovaných studií, monografi í a sborníků vyplývá, že ve všech (i když v různé 
míře) se projevuje orientace na změny v učitelské profesi, vyvolané tlakem nových 
úkolů z perspektivy transformující se společnosti. Tak tomu bylo vždy, vzdělání 
a tím i učitelská profese plnila ve společnosti důležitou funkci zaměřenou na rozvoj 
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společnosti: v antickém Řecku působení sofi stů, v Římě výchova řečníků, v šířícím se 
křesťanství příprava katechumenů. Novou etapu rozvoje učitelství vyžaduje zavedení 
povinné školní docházky, nároky na přípravu učitelů se zvyšují a vrcholí vysokoškolským 
studiem učitelství. V současnosti je učitel postaven před nároky, které vyplývají z dalších 
perspektiv civilizace. V této nové etapě společenského vývoje nejde jen o zvládání 
rychlého nárůstu poznatků (označení společnost vědění vyjadřuje jen její nejnápadnější 
znak), ale především také o osvojení si nového životního stylu. Za této situace se 
učitel dostává před nové úkoly. I z letmého pohledu na historický vývoj vyplývá, že se 
posiluje zejména jeho funkce „zkoumatele“, ale také průvodce vyvíjející se osobnosti. 
Na náročnější úkoly zajisté nebude stačit sám, ale bude se muset víc opírat o rodinu, 
bezprostřední komunitu i celou společnost. Pokusme se naznačit některé nejdůležitější 
oblasti a aspekty učitelovy práce vyplývající z jeho profese v nastupující společnosti 
vědění.

Je zřejmé, že jde především o prohloubení a zdokonalení dosavadních učitelových 
funkcí. To především znamená, že ve výuce se posílí podpora aktivity, samostatnosti 
a tvořivosti žáků, a to vhodnými metodami, organizací výuky i technickými prostředky. 
Zkvalitní se práce s učebnicí a s knihou, s internetem, aby byl žák s to vzdělávat se 
samostatně. Prohloubí se v sokratovském smyslu jeho funkce zkoumatele a zesílí zřetel 
k osobnostnímu profi lu žáka. Nezbytná bude též hlubší a všestrannější spolupráce 
s rodiči. Předpokladem náročnější práce učitele ovšem je jeho vlastní průběžné studium 
odborných knih a časopisů, případně participace na výzkumech, zejména na tzv. akčním 
výzkumu v rámci své působnosti. Může se namítnout, že toto všechno už vlastně mnozí 
učitelé dělají. Ano, ale jde o to, aby tak pracovali všichni. K tomu je ovšem třeba vytvořit 
nezbytné podmínky, zejména osvobodit učitele od zbytečných byrokratických činností 
i zvýšit jeho materiální zabezpečení.

Nastupující nová éra však vyžaduje zásadně změnit nebo posílit další aspekty. Také ty 
ovšem již většinou mají své kořeny v minulosti, ale jde o to, aby se staly dominantními 
rysy budoucí edukace a pokud možno obsáhly veškerý edukační prostor. Na prvním 
místě jde o nové pojetí školy, která by měla být nejen učilištěm mládeže, ale i centrem 
vzdělávacích, kulturních i společenských aktivit příslušné komunity, tzv. škola 
s celodenním provozem (Kotásek, 1993; Pavlíková, 2010).

Nejradikálnější skupina změn se projeví v požadavku na vyšší úroveň lidského chování. 
Do popředí vystoupí nová kvalita myšlení, jak ji požadoval Einstein (1995) pod vlivem 
vědeckých objevů, které by mohly být zneužity a dokonce ohrozit další existenci lidstva. 
Jde o to, že je třeba si osvojit systémové a kritické myšlení, které vede k uvědomění si 
vzájemné souvislosti a vázanosti všech prvků systému. Druhým pólem osobnosti ve 
společnosti vědění je hledání cesty k duchovní revoluci, a to směrem k širšímu společenství 
a hlubšímu štěstí všech bytostí, s nimiž jsme spojeni, jak tento cíl nejpregnantněji 
formuloval Dalajlama (Bstan-‘dzin-rgya-mtsho, 2000). Uvedli jsme jen dva nejvýraznější 
reprezentanty myslitelů, kteří ukazují směr dalšího rozvoje člověka, ale osobností, které 
promýšlejí další perspektivy lidského společenství je mnoho, je však nezbyté, aby si nový 
styl života a myšlení osvojili všichni.
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1.5 Závěr

V první kapitole jsme sledovali vývoj učitelské profese a proměně jejích funkcí 
v souvislosti s rozvojem společnosti vědění. Ukázali jsme, že učitel se vždy přizpůsobuje 
dané společnosti, protože pomáhá zajišťovat její kontinuitu a budoucí rozvoj. Už 
v antice Sokratés poukázal na to, že učitel není jen zprostředkovatelem požadovaných 
poznatků a „zkoumatelem“ osobnosti, ale musí mít na zřeteli také mravní tvářnost 
osobnosti. Toto pojetí učitelství se ve vývoji společnosti různě modifi kovalo, často se 
toto poslání učitele zanedbávalo, nebo i zneužívalo. Nastupující společnost vědění však 
znovu toto zaměření připomíná a vyžaduje, poněvadž vysoká úroveň civilizace kromě 
velkého pokroku přináší pro člověka i mnoho příležitostí k hédonickému způsobu života, 
v němž se vyjevuje také sklon k extrémnímu individualismu, k bezohlednému drancování 
přírody a k požitkářství. Učitel v této společnosti proto musí v zájmu další existence 
této společnosti posílit funkci „zkoumatele“ i vychovatele mladé generace, protože 
tento úkol patří do jeho profesního zaměření. Při příležitosti výročí Institutu výzkumu 
školního vzdělávání jsme konfrontovali výsledky jeho činnosti s naznačenými potřebami 
společnosti a došli jsme k závěru, že jeho činnost směřuje správným směrem.
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2 Institut výzkumu školního vzdělávání 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity: 
poslání, aktivity, ambice, vize

Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht, Michaela Píšová, Eva Minaříková

Institut výzkumu školního vzdělávání (IVŠV) je vědecko-výzkumným pracovištěm 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Posláním institutu je rozvíjet výzkum 
školního vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech. Výzkumná pozornost je 
přednostně zaměřena na předpoklady, procesy a výsledky vzdělávání ve školách různého 
typu a stupně. V jednotlivých projektech se zkoumají problémy kurikula, vyučování 
a učení, profesního rozvoje učitelů a další. Motto výzkumem k lepšímu vzdělávání 
zavazuje institut k tomu, aby zprostředkovával hlubší porozumění edukační realitě 
ve školách a propracovával východiska pro zkvalitňování praxe. Využívá se přitom 
postupů teoretického i empirického výzkumu, uplatňují se přístupy interdisciplinární 
i komparativní, vedle kvantitativní a kvalitativní metodologie využívá také metodologie 
smíšené.

Tato kapitola je pojata jako příležitost prezentovat poslání a aktivity institutu v uplynulém 
desetiletí a uvažovat nad nimi ve světle ambicí a vizí, které jsou lidmi z institutu sdíleny. 
Nejdříve je předloženo stručné historické ohlédnutí, následuje prezentace výzkumného 
programu a nejvýznamnějších výzkumných projektů. Poté jsou představeny profi lující 
výzkumné aktivity a navazující vize dalšího směřování. Výklad je uzavřen shrnutím 
aktuálních výzev, které si institut vymezuje na horizontu svého odborného směřování.

2.1 Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU: ustavení a poslání 

Institut navazuje na tradice fakulty, které sahají až k jejímu vzniku v roce 1946. Vědeckou 
orientaci fakulty tehdy reprezentovaly osobnosti jako Jan Vaněk, Vilém Chmelař, Otokar 
Chlup, Ladislav Dvořáček, František Trávníček a další. Časté reorganizace fakulty v dalších 
letech však vědeckému bádání nepřály. Pokusem zvrátit nepříznivou situaci byla iniciativa 
některých pracovníků fakulty (Bohumír Blížkovský, František Holešovský, Stanislava 
Kučerová a Josef Maňák), kteří využili příznivých podmínek obrodného procesu a v roce 
1968 založili Laboratoř pro pedagogický výzkum, která však v období tzv. normalizace 
mohla existovat pouze formálně. Pokusem o její funkční uplatnění po roce 1989 bylo 
obnovené pracoviště s názvem Laboratoř výzkumu výchovy a vzdělávání, ale ani jí 
se nepodařilo získat výraznější podporu fakulty. Obrat k lepšímu nastal v roce 2003, 
kdy bylo pod vedením Josefa Maňáka zřízeno Centrum pedagogického výzkumu (CPV) 
jakožto účelové pracoviště fakulty. Právě jeho transformací vznikl v roce 2010 Institut 
výzkumu školního vzdělávání. Od roku 2012 je součástí výzkumné infrastruktury 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, která nese název Centrum výzkumných 
institutů a doktorských studií (CVIDOS). Od roku 2008 působí ve funkci vedoucího 
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institutu Tomáš Janík. Další personálie jsou uvedeny u projektů a u odkazovaných 
publikací.

Úkolem institutu je rozvíjet výzkum zejména v pedagogice a oborových didaktikách 
na fakultě. Ta spolufi nancuje provoz pracoviště z prostředků na specifi cký výzkum. 
Dalším zdrojem fi nancování jsou účelově vázané prostředky získané v rámci projektů 
Grantové agentury České republiky a od dalších poskytovatelů. Díky projektu MŠMT 
LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, na jehož řešení 
institut spolupracoval v letech 2006–2011 s Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání 
Pedagogické fakulty UK v Praze, institut rozšířil svůj záběr nad rámec fakulty a má ambici 
působit v celorepublikovém měřítku. Za dobu své existence byl institut řešitelským či 
spoluřešitelským pracovištěm desítek projektů menšího i většího rozsahu a významu 
v národním a částečně též v mezinárodním kontextu (viz kapitola 2.3). 

Do širšího povědomí odborné komunity vstupuje institut některými svými výraznějšími 
aktivitami. Jde zejména o realizaci výzkumu kurikula (zkoumání implementace kurikulární 
reformy, analýzy kurikulárních dokumentů vč. učebnic), dále rozvíjením výzkumu 
založeného na analýze videozáznamů výuky (videostudie) a konečně rozpracováním 
konceptů a nástrojů profesního rozvoje učitelů (videokluby, VideoWeb). Vedle toho 
institut zpracovává expertízy, evaluační studie, oponentní posudky a další materiály pro 
MŠMT ČR a jeho organizace. S výzkumnými zjištěními a výsledky analýz vstupuje institut 
do veřejných diskusí o vzdělávání – jeho ambicí je stát se respektovaným partnerem 
s vůdčím hlasem, jenž zde bude reprezentovat náhledy a postoje výzkumné komunity 
(Janík, Knecht, Najvar, Píšová, & Šebestová, 2011).

2.2 Výzkumný program: tematické oblasti a obsahové domény

Výzkumné aktivity institutu směřují do tří tematických oblastí a vztahují se ke čtyřem 
obsahovým doménám vzdělávání (viz tři vertikály a čtyři horizontály na obrázku 2.1). 

První oblastí je výzkum kurikula a jeho proměn. Ve výzkumných projektech jsou 
zodpovídány jak obecnější otázky týkající se cílů a obsahu vzdělávání, tak specifi cké 
otázky týkající se procesů tvorby, implementace, realizace a evaluace kurikulárních 
dokumentů či dalších kurikulárních konstruktů (např. učebnic). Pozornost se zaměřuje 
i na zkoumání vztahů mezi teorií kurikula, kurikulární politikou a vzdělávací praxí, se 
zvláštním zřetelem k oborově specifi ckým i oborově obecným problémům. 

Druhou oblast představuje výzkumu vyučování a učení. V projektech jsou produkovány 
poznatky týkající se procesů probíhajících ve školních třídách. V souvislosti s tím 
institut rozpracovává metodologii výzkumu výuky zprostředkované videozáznamem 
a realizuje výzkumné projekty zaměřené na vybrané aspekty výuky v jednotlivých 
předmětech školního vzdělávání. Prostřednictvím zkoumání nad-oborových přesahů 
a mezipředmětových vztahů se směřuje k rozpracování koncepce transdisciplinární 
didaktiky. 
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Obrázek 2.1. Schéma tematických oblastí a obsahových domén

Třetí tematickou oblastí je výzkum učitelské přípravy a profesního rozvoje. Ten je na 
pedagogických fakultách chápán jako profi lující. Konkrétně jsou zkoumány procesy 
profesního rozvoje učitele od začínajícího učitele po učitele experta, možnosti podpory 
těchto procesů a vliv kontextuálních proměnných na tyto procesy. Rozvoj profesní 
kompetence učitele je sledován zejména v oblastech profesního myšlení a profesních 
znalostí učitele – s důrazem na rozvoj didaktických znalostí obsahu a profesního vidění. 

Čtyři domény na obrázku 2.1 představují – bez nároku na úplnost – základní oblasti 
lidského vědění a klíčové způsoby setkávání se světem. Dlouhodobým cílem institutu 
je budovat kvalifi kační (aprobační) a organizační strukturu pracoviště tak, aby bylo 
možné ve třech tematických oblastech realizovat doménově specifi cké výzkumy a od 
nich směřovat k transdisciplinárnímu zobecňování. Aprobace kmenových pracovníků 
institutu sice plně nepokrývá všechny průniky uvedené na schématu, proto jsou ke 
spolupráci na výzkumných projektech přizváváni i odborníci z jiných pracovišť PdF MU 
a z dalších institucí či organizací.

2.3 Výzkumné projekty 

Svůj výzkumný program institut naplňuje prostřednictvím řešení výzkumných projektů. 
Právě do projektů jsou koncentrovány klíčové aktivity pracovníků institutu. V níže 
uvedeném přehledu (tabulka 2.1) prezentujeme nejdříve projekty (MŠMT, GA ČR) 
přinášející externí fi nancování (tj. fi nancování ze zdrojů stojících mimo Masarykovu 
univerzitu, resp. Pedagogickou fakultu MU). Doplňkově jsou v této podkapitole 
prezentovány projekty interního fi nancování – projekty specifi ckého výzkumu 
fi nancované z prostředků Masarykovy univerzity. Samostatná pozornost je věnována 
projektům zahraničním, ty však jsou spíše rozvojového než výzkumného charakteru.
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Tabulka 2.1 
Charakteristika výzkumných projektů řešených v IVŠV v letech 2004–2013
GA13-21961S 
Profesní vidění a jeho rozvíjení prostřednictvím analýzy založené na videu (z pohledu učitelů angličtiny jako 
cizího jazyka)

Výzkum 
kurikula

Výzkum vyučování 
a učení

Výzkum učitele

Doména jazyková

Doména matematicko-přírodovědná

Doména společenskovědní

Doména esteticko-výchovná
Anotace 
projektu

Projekt vychází ze současných debat o profesionalizaci učitelství a kvalitě ve vzdělávání a klade 
si za cíl prozkoumat relativně nový koncept – profesní vidění učitelů. Profesní vidění spojené 
s profesním věděním a profesním jednáním nabízí možnost rekonceptualizovat učitelskou 
profesionalitu. Má dvě složky – všímání si (čemu učitelé věnují pozornost) a uvažování založené 
na vědění (proces rozumění situaci). V projektu se zaměřujeme na učitele angličtiny jako cizího 
jazyka a klademe si za cíl (1) popsat povahu profesního vidění u těchto učitelů; (2) prozkoumat, 
jaký vliv má participace ve videoklubech (kolaborativní analýza založená na videu) na profesní 
vidění učitelů a prozkoumat, jak účastníci videokluby přijímají; a (3) prozkoumat vztah mezi 
profesním viděním, profesním věděním a profesním jednáním. Výzkumné metody zahrnují 
kvalitativní obsahovou analýzu komentářů učitelů v reakci na videozáznam a písemné zpětné 
vazby učitelů na práci ve videoklubech, dotazník pro zjištění postojů učitelů a videostudii.

Doba řešení 1. 2. 2013 – 31. 12. 2015

Řešitelský 
kolektiv

Tomáš Janík (řešitel), Michaela Píšová, Klára Kostková, Eva Minaříková, (projektoví doktorandi: 
Miroslav Janík, Gabriela Hublová)

Výstupy Janík, Minaříková a Janík (2013)

GPP407/12/P059
Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů v učebnicích a ve výuce

Výzkum 
kurikula

Výzkum vyučování 
a učení

Výzkum učitele

Doména jazyková

Doména matematicko-přírodovědná

Doména společenskovědní

Doména esteticko-výchovná
Anotace 
projektu

Cílem kurikulární reformy aktuálně probíhající v České republice je zavést do školní výuky 
novou kulturu vyučování a učení. V této souvislosti se v odborné terminologii etabloval termín 
klíčové kompetence, který reprezentuje hlavní cílovou kategorii školního vzdělávání. Ačkoliv 
důraz na rozvíjení klíčových kompetencí je v kurikulárních dokumentech deklarován již od roku 
2001, nejsou k dispozici spolehlivá výzkumná data, která by potvrdila či vyvrátila, zda jsou 
klíčové kompetence skutečně utvářeny a rozvíjeny v učebnicích a ve školní výuce. Vycházíme 
z předpokladu, že usuzovat na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí je možné na základě 
analýzy učebních úloh. V navrhovaném výzkumném projektu se exemplárně zaměřujeme na 
kompetenci k řešení problémů, která je v českých kurikulárních dokumentech pojímána jako 
klíčová. Účelem výzkumu je zhodnotit vybrané aspekty učebních úloh v učebnicích a výuce 
zeměpisu zjistit, do jaké míry tyto učební úlohy směřují k utváření a rozvíjení kompetence 
k řešení problémů, a přispívají tak k implementaci nové kultury vyučování a učení do školní 
výuky.

Doba řešení 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Řešitelský 
kolektiv

Petr Knecht (řešitel), (projektoví doktorandi: Veronika Lokajíčková, Tereza Češková)

Výstupy Knecht a Lokajíčková (2013)
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GAP407/12/0432
Strategie učení se cizímu jazyku a výsledky vzdělávání: Analýza shluků a sekvencí strategií

Výzkum 
kurikula

Výzkum vyučování 
a učení

Výzkum učitele

Doména jazyková

Doména matematicko-přírodovědná

Doména společenskovědní

Doména esteticko-výchovná

Anotace 
projektu

Projekt vychází z analýzy problémů učení se cizímu jazyku a jazykového vzdělávání ve školních 
podmínkách. Mnoho žáků nedosahuje očekávané jazykové úrovně i po mnoha letech učení. 
Důvodem může být kvalita výuky, ale také procesy učení žáků. Více než dvě třetiny žáků 
vykazují rezervy v dovednosti učit se cizí jazyk a v používání strategií učení. Projekt navazuje 
na současný stav poznání v oblasti strategií učení, kdy se zdůrazňuje, že se strategie nevyskytují 
izolovaně, nýbrž v sekvencích a shlucích, které je třeba popsat. Ústřední roli při učení hraje 
nejen škála používaných strategií, ale především souhra a kvalita jejich používání v kontextu 
dalších proměnných, jako je motivace nebo styl učení. Ve světovém měřítku nebyly dosud 
sekvence a shluky strategií podrobněji zkoumány. Cílem projektu je (1) uvést koncept sekvencí 
a shluků strategií do českého prostředí, (2) zjistit typické sekvence a shluky strategií učení se 
cizímu jazyku a jejich vazbu na úspěšnost řešení jazykových situací, (3) popsat vztah strategií 
a dosahovaných výsledků v cizím jazyce u žáků na konci povinného vzdělávání.

Doba řešení 1. 1. 2012 – 31. 12. 2014

Řešitelský 
kolektiv

Kateřina Vlčková (řešitelka), Klára Kostková, Jarmila Bradová, (projektoví doktorandi: Miroslav 
Janík, Kateřina Švejdíková)

Výstupy Vlčková, Janík a Bradová (2012)

GA ČR P407/11/0262
Kvalita kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání

Výzkum 
kurikula

Výzkum vyučování 
a učení

Výzkum učitelské 
profesionalizace

Doména jazyková

Doména matematicko-přírodovědná

Doména společenskovědní

Doména esteticko-výchovná

Anotace 
projektu

Projekt vycházel z analýzy problémů základního vzdělávání identifi kovaných českým 
pedagogickým výzkumem v letech 2001–2008. Mnohé z nich jsou spojeny s kvalitou 
kurikula a výuky. S těmito pojmy se operuje v rámci politických sloganů, chybí však jejich 
rozpracování ve smyslu vědeckých konstruktů. Cílem projektu bylo (1) uvést koncepty 
kvalita kurikula a výuky do českého odborného prostředí, (2) propracovat nástroje jejich 
empirického uchopování, (3) realizovat sérii výzkumných studií zaměřených na aspekty 
kvality kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání. Řešení projektu bylo vedeno třemi 
principy: (a) systémovost – kvalita kurikula a výuky byla zkoumána v širším kontextu kvality 
školy a kvality školského systému, (b) zaměřenost na obsahy a procesy, (c) propojování 
přístupu oborově specifi ckého a obecně oborového – kvalita kurikula a výuky byla 
zkoumána z perspektivy oborových didaktik (jazykového, matematicko-přírodovědného, 
společenskovědního, estetického a tělovýchovného vzdělávání), na základě mezioborové 
komparace směřovalo k zobecnění přesahujícímu zúčastněné obory.

Doba řešení 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Řešitelský 
kolektiv

Tomáš Janík (řešitel), Jan Slavík, Vladislav Mužík, Josef Trna, (projektoví doktorandi: Tomáš 
Janko, Veronika Lokajíčková, Jiří Sliacky, Zuzana Šalamounová, Simona Šebestová, Jindřich 
Lukavský, Pavel Zlatníček)

Výstupy Janík et al. (2013)
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GAČR P407/11/0234
Učitel – expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního vývoje (na pozadí cizojazyčné výuky)

Výzkum 
kurikula

Výzkum vyučování 
a učení

Výzkum učitele

Doména jazyková

Doména matematicko-přírodovědná

Doména společenskovědní

Doména esteticko-výchovná

Anotace 
projektu

Jednou z klíčových výzev probíhající diskuse o kvalitě vzdělávání v kontextu edukačních změn 
je profesionalizace učitele. Projekt přispěl k současnému stavu poznání kvality v profesi učitele 
výzkumem charakteristik učitele – experta. V první fázi byla realizována rozsáhlá teoretická 
přehledová studie, na základě jejích výstupů a s přihlédnutím k českému kulturnímu rámci byly 
v rámci projektu vypracovány, pilotovány a ověřeny metody identifi kace a výzkumu učitelů 
– expertů. Vlastní výzkum byl zaměřen na prohloubení stavu poznání těchto charakteristik, 
v další fázi pak na determinanty procesů profesního rozvoje učitele – experta. Výstupy projektu 
přinesly zásadní informace pro transformaci přípravného i dalšího vzdělávání učitelů, pro 
tvorbu standardu kvality v profesi učitele a kariérní řád a, v neposlední řadě, přispěly ke zvýšení 
prestiže učitelské profese.

Doba řešení 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013

Řešitelský 
kolektiv

Michaela Píšová (řešitelka), Světlana Hanušová, Věra Janíková, Petr Najvar, Klára Kostková, 
František Tůma, (projektoví doktorandi: Gabriela Hublová, Miroslav Janík, Jana Chocholatá, 
Jana Jašková)

Výstupy Píšová et al. (2011)

GAČR 407/10/0514
Dovednosti žáků v biologii, geografi i a chemii: Výzkum zamýšleného, realizovaného a osvojeného kurikula 
na počátku implementace kurikulární reformy

Výzkum 
kurikula

Výzkum vyučování 
a učení

Výzkum učitele

Doména jazyková

Doména matematicko-přírodovědná

Doména společenskovědní

Doména esteticko-výchovná

Anotace 
projektu

Širším kontextem projektu bylo vzdělávání v biologii, geografi i a chemii na všeobecně 
vzdělávacích školách na počátku období implementace kurikulární reformy, kdy je žádoucí 
zaměřit se na podmínky osvojování oborových a obecných dovedností. Hlavním cílem bylo 
na základě výsledků víceúrovňové analýzy dovedností v rovině zamýšleného, realizovaného 
a dosaženého kurikula navrhnout strukturovaný a provázaný systém dovedností žáků, 
které by si měli osvojit ve výuce geografi e, biologie a chemie na základní škole a gymnáziu. 
Zvláštní zřetel byl věnován i kontinuálnímu rozvoji průřezových mezioborových dovedností. 
Metodologickým záměrem bylo posoudit přednosti a nedostatky zvolených výzkumných 
metod na základě porovnání stejných postupů při výzkumu odlišných oborových dovedností. 
Dílčí analýzy sledovaly obsahový rozbor literatury, komparaci názorů akademiků s názory 
učitelů na požadované dovednosti žáků různého věku a na ověření míry a podmínek osvojení 
vybraných kategorií oborových i mezioborových dovedností podle věku žáků. Hlavním cílem 
bylo na základě víceúrovňové analýzy dovedností v rovině zamýšleného, realizovaného 
a dosaženého kurikula navrhnout provázaný systém dovedností (vč. mezioborových) žáků, 
které by si měli osvojit v geografi i, biologii a chemii na konci 5. a 9. ročníku základní školy 
a 4. ročníku gymnázií.

Doba řešení 1. 1. 2010 – 31. 12. 2013
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Řešitelský 
kolektiv

Na řešení projektu se podílely Přírodovědecká fakulta UK v Praze (řešitel) a Pedagogická fakulta 
MU (spoluřešitel), členy řešitelského kolektivu za PdF MU byli Hana Cídlová, Milan Kubiatko, 
Zdeňka Lososová, Jiří Šibor, Ivana Vaculová (projektoví doktorandi: Monika Vašíčková)

Výstupy Kubiatko a Vašíčková (2013)

LC06046
Centrum základního výzkumu školního vzdělávání

Výzkum 
kurikula

Výzkum vyučování 
a učení

Výzkum učitele

Doména jazyková

Doména matematicko-přírodovědná

Doména společenskovědní

Doména esteticko-výchovná

Anotace 
projektu

Cílem projektu, který řešil Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK a Institut výzkumu 
školního vzdělávání PdF MU v letech 2006–2011, bylo získat nové teoretické poznatky 
o strukturách, cílech, obsahu a procesech školního vzdělávání v měnících se ekonomických, 
sociálních a kulturních podmínkách společnosti a vyvodit z nich závěry pro vzdělávací politiku 
a školní praxi. Předmětem teoretické refl exe a výzkumu byly struktura, cíle, obsahy a procesy 
školního vzdělávání v podmínkách současné společenské dynamiky. Výzkumná činnost 
probíhala v těchto vzájemně provázaných tematických liniích: (1) adaptace struktur školního 
vzdělávání společenským potřebám a požadavkům; (2) cíle, obsahy a procesy školního 
vzdělávání a možnosti jejich inovačních proměn; (3) škola jako učící se organizace, možnosti 
a překážky jejího rozvoje. Výstupy vztahující se k první tematické linii se zaměřily především 
na transformaci vzdělávací soustavy ve střední Evropě a dalších vybraných evropských zemích 
a na analýzu naplňování principu spravedlivosti ve vzdělávání. Ve druhé tematické linii byla 
vypracována analýza požadavků zainteresovaných sociálních skupin na školní vzdělávání 
a teoretický model tvorby kurikula všeobecného vzdělávání. Cílem této linie byla rovněž 
komplexní analýza procesů vyučování a učení. Třetí tematická linie se zabývala školou jako 
organizační jednotkou a metodou případových studií prozkoumala vnější a vnitřní faktory, které 
ovlivňují její reálnou podobu. Cílem byla identifi kace typů činností v mikroprostředí školy, které 
podporují její rozvoj. Základní výzkum se zaměřil především na školní vzdělávání na úrovni 
povinné školní docházky.

Doba řešení 1. 3. 2006 – 31. 12. 2011

Řešitelský 
kolektiv

Na řešení projektu se podílely Pedagogická fakulta UK v Praze (řešitel) a Pedagogická fakulta 
MU (spoluřešitel), členy řešitelského kolektivu za PdF MU byli: Jiří Němec, Josef Maňák, Tomáš 
Janík, Kateřina Vlčková, Petr Knecht, Veronika Najvarová, Petr Najvar

Výstupy Janík, Maňák a Knecht (2009), Janík a Seidelová et al. (2009), Najvar et al. (2011), Walterová 
et al. (2011)
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GAČR 406/06/P037
Didaktická znalost obsahu jako klíčový koncept kurikulární reformy

Výzkum 
kurikula

Výzkum vyučování 
a učení

Výzkum učitele

Doména jazyková

Doména matematicko-přírodovědná

Doména společenskovědní

Doména esteticko-výchovná

Anotace 
projektu

Projekt se svým zaměřením řadil k výzkumům v oborových didaktikách, které se pokoušejí 
propojovat otázky vyučování, učení a učiva. V návaznosti na disertační práci navrhovatele se 
projekt opíral o koncepty L. S. Shulmana didaktická znalost obsahu a poznatková základna 
učitelství, které se v mezinárodním pohledu jeví jako nosné a perspektivní pro pedagogický 
výzkum. Podstatou projektu bylo diagnostikovat didaktické znalosti obsahu u zkušených 
učitelů, které se vztahují ke klíčovému učivu na základní škole. Cílem projektu bylo analyzovat 
a popsat charakteristiky těchto znalostí a procesy jejich vznikání a rozvíjení. Přitom byla 
uplatňována komplexnější výzkumná strategie zahrnující kvalitativní a kvantitativní metody 
a techniky sběru a analýzy dat (narativní interview, storytelling, pojmové mapování, 
strukturování konceptů, videoanalýzy pedagogického jednání učitele aj.). V rovině obsahové 
řešení projektu přineslo analýzu didaktických znalostí obsahu, v rovině metodologické přispělo 
k vytvoření, resp. adaptování metod a technik jejich zkoumání a v rovině praxeologické projekt 
směřoval k vytváření „poznatkové báze učitelství“ jako fondu případových studií zkušených 
učitelů.

Doba řešení 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008

Řešitelský 
kolektiv

Tomáš Janík

Výstupy Janík (2009)

GAČR 406/05/0246
Obsahová dimenze kurikula základní školy

Výzkum 
kurikula

Výzkum vyučování 
a učení

Výzkum učitele

Doména jazyková

Doména matematicko-přírodovědná

Doména společenskovědní

Doména esteticko-výchovná

Anotace 
projektu

Projekt se zaměřoval na analýzu požadavků na obsah vzdělání, zejména na úrovni jejího 
absolventa. Problematika se zkoumala jednak po linii průběhu povinné školní docházky, jednak 
nároků navazujících škol a požadavků společenské praxe. Projekt vycházel z teze, že kurikulum 
základní školy by nemělo být primárně stanoveno na základě příslušných vědních disciplín, ale 
především by měly být zohledňovány potřeby života a možnosti žáků tohoto věku. Na řešení 
projektu se podíleli oboroví didaktikové, kteří řešenou problematiku konkretizovali na učivu 
svých oborů, učební proces žáků zkoumali psychologové. Při řešení projektu se používaly 
jak metody kvantitativní (analýza vyučovacích hodin, kurikulárních dokumentů, učebnic, 
dotazníky), tak metody kvalitativní (pobyty na participujících školách, případové studie).

Doba řešení 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007

Řešitelský 
kolektiv

Na řešení projektu se podílely Pedagogická fakulta MU (řešitel: Josef Maňák) a Fakulta 
humanitních studií UTB ve Zlíně (spoluřešitel: Vlastimil Švec)

Výstupy Maňák, Janík a Švec (2008)
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Vedle výše uvedených bylo významné také zapojení institutu do projektu IPn Kurikulum 
G, který byl v letech 2009–2011 řešen Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. 
Podporoval učitele gymnázií při zavádění výuky podle nového kurikula. Projekt byl 
zacílen především na koordinátory školních vzdělávacích programů (ŠVP) a učitele na 
gymnáziích. Nabízel jim všestrannou metodickou podporu, sdílení zkušeností a nové 
formy profesního rozvoje. Specifi ckou část projektu představoval výzkum Kvalitní 
škola, který byl zaměřen na monitoring průběhu a vyhodnocování výsledků kurikulární 
reformy. Právě tuto část projektu realizoval Institut výzkumu školního vzdělávání PdF 
MU. Cílem výzkumu bylo popsat, vysvětlit a vyhodnotit procesy implementace RVP, 
tvorby ŠVP a realizace ŠVP na gymnáziích. Přitom byly identifi kovány faktory ovlivňující 
uvedené procesy a dále funkce, které jsou prostřednictvím rámcových a školních 
vzdělávacích programů naplňovány v rovině kurikulárního plánování a v rovině práce 
s cíli a obsahy vzdělávání. Relevantní data vztahující se ke kvalitativním změnám na 
úrovni školy, kurikula a výuky byla získána na základě řízených rozhovorů s koordinátory 
ŠVP (etapa 1), dotazníkového šetření na reprezentativním souboru gymnázií (etapa 2), 
případových studií procesů tvorby kurikula (etapa 3), videostudií zaměřených na realizaci 
kurikula (etapa 4) a expertního šetření (etapa 5) – souhrnně viz (Janík, Knecht, Najvar, 
Píšová, & Slavík, 2011).

Pracovníci institutu jakožto součást Grémia pedagogických fakult se v roce 2013 zapojili 
do řešení projektu IPn Kariérní systém, jehož cílem je připravit kariérní systém pro 
učitele a ředitele a koncepci jejich vzdělávání. Jelikož se v průběhu řešení ukázalo, že 
pod taktovkou Národního institutu dalšího vzdělávání jakožto řešitelského pracoviště 
vzniká odborně velmi problematický (v důsledku deprofesionalizační) koncept a není 
ochota jej přehodnotit, odstoupili pracovníci institutu od řešení tohoto projektu.

Vedle výše uváděných projektů byl a je institut řešitelským pracovištěm dalších výzkum-
ných (a částečně též rozvojových) projektů. Od roku 2009 do současnosti realizuje 
jednoroční, na sebe navazující projekty podporované Masarykovou univerzitou: SKO-
LA 2013: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, výsledky (MUNI/
A/0706/2012), SKOLA 2012: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, kurikulum, procesy, 
výsledky (MUNI/A/0883/2011), NAME 2011: Nástroje pro monitoring a evaluaci kva-
lity ve vzdělávání (MUNI/A/1020/2010), NAME 2010: Nástroje pro monitoring a eva-
luaci kvality výuky a kurikula v oborech školního vzdělávání (MUNI/A/1038/2009). 
Strategickou ideou těchto projektů je podporovat spolupráci mezi akademickými pra-
covníky a studenty (v tomto případě doktorandy), a to zejména při realizaci výzkumů 
zpracovávaných v rámci disertačních prací. Zastřešující cíl těchto projektů spočívá v roz-
pracování teoretických rámců a výzkumných nástrojů umožňujících empirické podchy-
cení proměnných vztahujících se k podmínkám, aktérům, kurikulu, procesům a výsled-
kům školního vzdělávání. Ke zpracování tématu se přistupuje z perspektivy obecné 
pedagogiky, srovnávací pedagogiky, školní pedagogiky, oborových didaktik, teorie školy 
a kurikula. Projekty jsou oceňovány jako účinná podpora doktorských studií na PdF MU 
(Janík, Knecht, & Najvar et al., 2010; Janík, Najvar, & Kubiatko et al., 2011; Janík & 
Pešková et al., 2012; Janík & Pešková et al., 2013).
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Od roku 2012 je institut zapojen do projektu Zaměstnáním čerstvých absolventů 
doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), který umožnil na tři 
roky zaměstnat dva pracovníky (Tomáše Janka a Františka Tůmu) na postdoktorandských 
pozicích institutu.

Pokud jde o zahraniční projekty, institut byl relativně úspěšný v získávání a řešení 
zahraničních projektů rozvojových, neúspěšný naopak byl v získávání zahraničních 
projektů výzkumných. Na počátku své existence (v roce 2005) byl nositelem projektu 
AKTION 41P2 Výzkumné kolokvium: Pedagogický komparativní výzkum v Rakousku 
a České republice, na jehož řešení se podílely Pedagogická fakulta MU (řešitel: Tomáš 
Janík) a Pädagogische Akademie des Bundes in Wien (spoluřešitel: Renate Seebauer). 
Dalšími zahraničními projekty byly projekty typu IP (Intensive Programme) a Comenius 
(2.1/LLP). Na problematiku výuky nejazykových předmětů prostřednictvím cizího jazyka 
(CLIL) se v letech 2004–2005 zaměřoval intenzivní program TiFoLa: Teaching in Foreign 
Languages (27954-IC-8-2001-1-BE-ERASMUS-EPS-1;). Mezinárodním projektem 
zaměřeným na rozvoj školy byl Eis.Web (118089-CP-1-2004-1-BE-Comenius-C2.1; 
Europäische-innovative Schulentwicklung durch Blended Learning; 2004–2007), na 
problematiku evropské dimenze se zaměřoval projekt EPLIPS (LLP Comenius 128766-
CP-1-2006-1-DE; The Implementation of a European Dimension by Peer learning in 
Primary School; 2006–2009).

V závěru této podkapitoly se zaměřme na fi nanční stránku projektů (tabulka 2.2). 
Projektové fi nancování představuje vedle fi nancování přímo ze zdrojů fakulty podstatnou 
část celkového rozpočtu institutu.

V letech 2004–2013 institut získal výzkumné projekty v celkové výši 34 532 tis. CZK. 
Z toho projekty externího fi nancování (MŠMT, GA ČR) byly ve výši 27 742 tis., projekty 
interního fi nancování (MUNI) ve výši 6 790 tis. 

Do období po roce 2013 pokračují následující projekty GA ČR: Strategie učení… 
(741 tis.), Příležitosti k rozvíjení kompetence k řešení problémů… (504 tis.), Profesní 
vidění… (847 tis.). Dále je pro rok 2014 reálný příslib získání projektů MUNI, a to 
SKOLA 2014: Školní vzdělávání: podmínky, aktéři, procesy, výsledky (710 tis.) a KUME 
2014: Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění (900 tis.). 
Do roku 2015 pokračuje projekt Profesní vidění… (905 tis.). 

Uvedené je dokladem životaschopnosti pracoviště jako celku i akceschopnosti 
jednotlivých pracovníků v uplynulých deseti letech. Je otázkou, jak se bude situace 
s ohledem na limitované příležitosti grantových soutěží a zvyšující se konkurenci vyvíjet 
do budoucna.
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2.4 Profi lující aktivity institutu

2.4.1 Institut provádí výzkum kurikulární reformy a zkoumá kurikulární dokumenty

Kurikulum je pojmem širokého významu. V institutu kurikulum chápeme jako komplex 
problémů vztahujících se k řešení otázek proč, koho, v čem, jak, kdy, za jakých podmínek 
a s jakými očekávanými efekty vzdělávat. Naším cílem je především: (a) produkovat 
kvalitní, spolehlivé a empiricky ověřené poznatky týkající se kurikula, zejména s ohledem 
na potřeby teorie a praxe; (b) navrhovat, rozvíjet a ověřovat možnosti empirického 
zkoumání kurikulárních dokumentů včetně širšího kontextu jejich tvorby, schvalování, 
užívání, hodnocení aj.; (c) poskytovat teoretickou a metodologickou podporu 
a publikační příležitosti začínajícím i zkušeným badatelům v oblasti výzkumu kurikula; 
(d) organizovat pravidelné konference a semináře, jež směřují k etablování a dalšímu 
rozšiřování odborné komunity, která své aktivity směřuje do oblasti tvorby kurikula 
a kurikulárních studií.

Stávající aktivity institutu jsou dále zaměřeny na mapování kurikulárního výzkumu 
a jeho metodologie. Pozornost je také věnována procesu utváření cílů a obsahů školního 
vzdělávání a implementaci kurikulárních reforem, zejména mapování kurikulárních 
procesů a forem kurikula a jejich vzájemné interakce (obrázek 2.2). V rámci disertačních 
prací jsou dále realizovány historicko-srovnávací a obsahové analýzy kurikulárních 
dokumentů.

Obrázek 2.2. Cyklus projektování (tvorby), implementace, realizace, osvojování a revize 
kurikula (převzato z Janík et al., 2010, s. 34)
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Specifi ckou oblast zájmu institutu představuje zkoumání učebnic. Na učebnice 
lze nahlížet z mnoha pohledů – v užším kontextu lze chápat učebnici jako produkt, 
kurikulární projekt či prostředek výuky; v širším kontextu se lze zaměřovat na procesy 
její tvorby, jejího schvalování, užívání, hodnocení atp. (obrázek 2.3). Považujeme za 
nezbytné zabývat se také problematikou metodologie výzkumu učebnic, neboť právě 
zde se objevuje mnoho nezodpovězených otázek, týkajících se zejména objektivity 
a spolehlivosti dat, která výzkum učebnic produkuje. Poznatky, jimiž výzkum učebnic 
disponuje, jsou mnohdy postaveny pouze na intuici či dlouhodobých pedagogických 
zkušenostech. Takto formulované závěry bývají mnohdy správné, nicméně institut 
usiluje o jejich širší empiricko-výzkumné podložení a ukotvení.

Obrázek 2.3. Výzkum učebnic v užším a širším kontextu

2.4.2 Institut realizuje videostudie výuky

Videostudie v současné době představují jednu z intenzivně rozvíjených oblastí 
pedagogického výzkumu. Ve volné návaznosti na videostudie TIMSS byly v zahraničí 
koncipovány videostudie LPS, IPN, DESI a další. Institut se k tomuto proudu 
pedagogického výzkumu připojil se záměrem využít videostudie při zkoumání reálně 
probíhajících procesů vyučování a učení v různých vyučovacích předmětech v českých 
základních školách. 

Pod zastřešujícím označením CPV/IVŠV videostudie zde od roku 2004 probíhá 
videostudie fyziky, od roku 2005 videostudie zeměpisu, od roku 2007 videostudie 
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anglického jazyka a videostudie tělesné výchovy, od roku 2011 videostudie výuky na 
1. stupni ZŠ, od roku 2012 videostudie německého jazyka.

Videostudie jednotlivých vyučovacích předmětů jsou zastřešeny společným výzkum-
ným cílem, který spočívá v mapování procesů vyučování a učení ve školních třídách. 
Záměrem je dokumentovat, popsat a vysvětlit, jak se tyto procesy odehrávají v různých 
vyučovacích předmětech a předložit jejich srovnávací analýzu. Uplatnění mezipředmě-
tově komparativního přístupu je motivováno potřebou porozumět odlišnostem, které 
v různých vyučovacích předmětech vyplývají z různé povahy učiva. Vyučovací předměty 
jsou v tomto pohledu chápány jako oborové subkultury. Vyučovat v určitém předmětu 
totiž znamená pohybovat se v určitém oborovém kontextu.

Ve videostudiích je výzkumná pozornost zaměřena na procesy vyučování a učení ode-
hrávající se výuce různých vyučovacích předmětů. Výuka je chápána jako prostor pro 
vyučování a učení, v němž učitel a žáci sledují určité cíle, a na základě konfrontace se 
vzdělávacím obsahem (učivem) tak naplňují určitá společenská očekávání. Ve videostu-
diích se pokoušíme zkoumat procesy vyučování a učení v jejich dynamice, komplex-
nosti, vzájemné provázanosti, podmíněnosti a interakci. Vzhledem k tomu, že je námi 
realizovaný výzkum situován do školních tříd, je namístě označovat ho jako výzkum 
(školní) výuky.

S ohledem na výše uvedené se jako vhodné teoretické východisko videostudie jeví pojetí 
vyučování jako vytváření příležitostí k učení. V CPV/IVŠV videostudiích jsou příležitosti 
k učení chápány jako určité výzvy podněcující žáky k tomu, aby se zabývali učivem, 
resp. učebními úlohami. Příležitosti k učení se navenek projevují v aktivitách učitele 
a žáků a lze je ve výuce pozorovat. Ve snaze zkoumat, jaké příležitosti k učení se žákům 
ve výuce jednotlivých vyučovacích předmětů nabízejí, přistupujeme k operacionalizaci 
uvedeného konceptu ve dvou ohledech: 

•  Příležitosti k učení jsou sledovány z obecně didaktického pohledu – pozornost je 
zaměřena na obecnější aspekty výuky (např. fáze výuky, organizační formy výuky), 
které jdou napříč kurikulem základního vzdělávání. Obecné aspekty výuky jsou 
kódovány s využitím kategoriálních systémů pokud možno tak, aby bylo možné 
data za jednotlivé vyučovací předměty systematicky porovnat (komparativní přístup 
k jednotlivým vyučovacím předmětům v kurikulu základního vzdělávání jako celku). 
Z obecně didaktického hlediska videostudie směřují k identifi kaci toho, v čem si jsou 
jednotlivé vyučovací předměty podobné.

•  Příležitosti k učení jsou sledovány z oborově didaktického pohledu – pozornost 
je zaměřena na oborové aspekty výuky (např. role experimentu ve výuce fyziky, 
práce s mapou ve výuce zeměpisu, role mateřského jazyka ve výuce angličtiny), 
které umožňují zohlednit specifi cké rysy výuky v různých vyučovacích předmětech 
vyplývající z odlišnosti učiva. Pro oborové aspekty výuky budou vytvářeny a ověřovány 
kategoriální systémy a škály. Z oborově didaktického hlediska videostudie směřují 
k identifi kaci toho, v čem jsou jednotlivé vyučovací předměty specifi cké.
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Námi realizované videostudie směřují k naplnění tří obecných cílů. Prvním je přispět 
k budování základny poznatků o procesech vyučování a učení v různých oborech 
školního vzdělávání a k hlubšímu porozumění těmto procesům v nad-oborové (trans-
didaktické) perspektivě. Druhým je prohlubovat metodologii empirického zkoumání 
výuky zaměřeného na aktuální témata, jakými jsou (klíčové) kompetence žáků a možnosti 
jejich rozvíjení. Přesahujícím cílem videostudií je podpořit rozpracování metodologie 
využití videozáznamů výuky v přípravě učitelů analýzou autentických výukových situací 
(viz kapitola 2.4.3).

Ve videostudii fyziky byly doposud provedeny analýzy zaměřené na organizační formy 
a fáze výuky, příležitosti k verbálnímu projevu, používání didaktických prostředků 
a médií, formy reprezentace učiva, učitelovy didaktické znalosti obsahu, roli experimentu 
ve výuce fyziky a na roli učebních úloh z hlediska rozvíjení žákovských dovedností. 
V návaznosti na videostudii fyziky byl realizován výzkum subjektivních teorií založený 
na polostrukturovaných interview s učiteli, kteří byli do videostudie fyziky zapojeni. 
Jsou k dispozici i výsledky studie vztahující se k problematice cílové orientace výuky 
fyziky – z pohledu učitelů. Ve videostudii zeměpisu byly provedeny analýzy zaměřené na 
organizační formy a fáze výuky, příležitosti k verbálnímu projevu a používání didaktických 
prostředků a médií. Ve videostudii anglického jazyka analýzy zaměřené na organizační 
formy výuky, fáze výuky, využití didaktických prostředků a médií ve výuce, příležitosti 
k rozvíjení jazykových dovedností, příležitosti k rozvíjení interkulturní komunikativní 
kompetence a povahu žákovských výpovědí v cílovém jazyce. Ve videostudii tělesné 
výchovy analýzy zaměřené na organizační formy výuky, fáze výuky, didaktické řídicí 
styly a vzorce komunikace ve výuce tělesné výchovy. Ve videostudii výuky na 1. stupni 
základní školy byly provedeny analýzy zaměřené na organizační formy a fáze výuky ve 
výuce přírodovědy a anglického jazyka a na roli mateřského jazyka ve výuce anglického 
jazyka. Ve videostudii německého jazyka je analyzována kvalita výuky a příležitosti 
pro podporu mnohojazyčnosti. Vedle toho byly realizovány analýzy mezipředmětově 
srovnávací a také analýzy srovnávající výuku na 1. a 2. stupni základní školy ve výuce 
anglického jazyka a fyziky (přírodovědy).

Určitou specifi ckou oblastí výzkumného zájmu jsou učební úlohy. Ty jsou chápány 
jako jádrové z hlediska didaktické transformace obsahu, jak v projektované formě 
v učebnicích, tak v realizované formě ve výuce. Badatelské aktivity zaměřené na 
učební úlohy směřují k identifi kaci učebních úloh v širším kontextu didaktických situací 
a k analýze jejích didaktických aspektů.

2.4.3 Institut vyvíjí a ověřuje koncepty a nástroje profesního rozvoje učitelů

V návaznosti na videostudie probíhá v institutu vývoj elektronického učebního prostředí 
pro studenty učitelství. Pod názvem IVŠV VideoWeb vzniká učební prostředí obsahující 
videozáznamy výuky a s nimi spojené otázky a úlohy, které jsou studentům předkládány 
k zamyšlení, resp. k řešení. Práce studentů ve VideoWebu je přípravou na vstup do 
pedagogické praxe. Předpokládá se, že pokud budou studenti používat VideoWeb již 
před nástupem na praxi, budou schopni lépe pozorovat a adekvátněji interpretovat 
výukové situace, s nimiž se ve školách setkají.
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VideoWeb má fungovat jako:

•  Prostředek rozvíjení refl ektivních kompetencí a profesní vidění studentů učitelství. 
Práce ve VideoWebu je založena na řízeném objevování, nabízené otázky a úkoly 
strukturují pedagogické uvažování studentů a směřují k rozvoji jejich dovedností 
popsat, interpretovat, objasnit a hodnotit pozorované výukové situace – což zakládá 
jejich profesní vidění, diagnostické a v širším smyslu též refl ektivní kompetence.

•  Diagnostický nástroj umožňující zjišťovat úroveň refl ektivní kompetence a profesního 
vidění studentů učitelství. Při práci s VideoWebem jsou generována výzkumná data 
(např. odpovědi na otázky, hodnocení pozorovaných jevů na škálách). Výzkumníci 
tak mohou např. analyzovat obsah studentových úvah nad pozorovanými jevy, 
usuzovat na hloubku jejich pedagogického myšlení apod.

Tvorba VideoWebu se odehrává v několika na sebe navazujících krocích.

•  Krok 1: Tvorba mapy tematických oblastí – první krok spočívá ve stanovení 
tematických oblastí, jež má VideoWeb pokrývat. Kromě oborově didaktického 
pohledu se uplatňuje také obecně didaktický pohled na výuku (např. organizační 
formy výuky, používání didaktických prostředků, typy otázek apod.).

•  Krok 2: Vyhledání videosekvencí k tematickým oblastem – úlohou oborových 
didaktiků je najít ke každé z tematických oblastí několik krátkých videosekvencí, 
které ji exemplárně ilustrují. Například k tematické oblasti „experimenty ve výuce 
fyziky“ jsou vyhledávány videosekvence, na nichž lze sledovat realizaci experimentu 
založeného na hypotéze, komunikaci o výsledcích experimentování apod.

•  Krok 3: Vytvoření úloh/otázek k videosekvencím – jejich prostřednictvím se má 
zjišťovat, do jaké míry jsou studenti schopni pozorovat, interpretovat, vysvětlovat 
a hodnotit pozorované jevy. Uplatňují se přitom např. úlohy založené na otevřené 
otázce, úlohy založené na škálování, komplexní úlohy, jejichž řešení je založeno na 
strukturovaném postupu.

•  Krok 4: Zapracování videosekvencí a úloh/otázek do VideoWebu, resp. do jeho 
modulů – tato aktivita probíhá ve spolupráci s IS techniky Masarykovy univerzity. 
Jejich úlohou je vkládat videosekvence do Informačního systému MU, kde k nim 
mají přístup zaregistrovaní studenti.

•  Krok 5: Ověřování využitelnosti VideoWebu ve výuce na PdF MU – v tomto kroku 
je získána zpětná vazba od studentů. Ta se vztahuje nejen k hodnocení VideoWebu, 
ale také k samotným studentům, resp. k jejich refl ektivním kompetencím a k jejich 
pedagogickému myšlení.

Smyslem tvorby VideoWebu není dokumentovat „dobrou“ praxi, spíše jde o využití 
videozáznamů běžné výuky pro rozvíjení pedagogického myšlení studentů učitelství. 
V přesahu se potom směřuje k propracování profesního jazyka pro popis a hodnocení 
výukové praxe.
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Na tyto snahy volně navazuje projekt Profi Vi, který si klade za cíl prozkoumat profesní 
vidění u praktikujících učitelů. Profesní vidění nabízí nový pohled na profesionalitu 
učitele. Pojem profesní vidění pomáhá popsat, jak se ve vnímání situací relevantních 
pro určitou profesi odlišují profesionálové od laiků. Projekt Profi Vi chce profesní vidění 
zkoumat v různých situacích (pozorování výuky někoho jiného, pozorování vlastní 
výuky), ale také prozkoumat možnosti jeho rozvoje v rámci tzv. videoklubů. Videokluby 
jsou společenství praktikujících učitelů, kteří mají zájem věnovat se refl exi výuky a svému 
profesnímu rozvoji. Tato společenství na setkáních diskutují za podpory autorů projektu 
videozáznamy reálné výuky (vlastní nebo cizí), sdílí zkušenosti, refl ektují svou výuku 
a vzájemně si „nastavují zrcadlo“.

Ve videoklubech se pravidelně (cca 5krát v průběhu školního roku) setkávají učitelé 
z praxe; zpravidla je v roli facilitátora přítomen také výzkumník z fakulty připravující 
učitele. Impulsem pro diskuse je zhlédnutí videosekvence z výuky. Nejdříve se jedná 
o videa z předchozích projektů (IVŠV videostudie, Virtuální hospitace), později o videa 
z vlastní výuky účastníků (pořízení videozáznamů hodin probíhá u každého účastníka 
videoklubu cca 4krát). Z prvních setkání by měla vyplynout témata, která jsou pro 
učitele zajímavá a která se „řeší“ na dalších setkáních. Cílem je, aby diskutovaná témata 
byla iniciována samotnými učiteli a byla pro ně relevantní. Jedním z výstupů práce ve 
videoklubu jsou i plány či scénáře aktivit nebo úloh pro vyučovací hodiny, které refl ektují 
předešlé diskuse na dané téma a na kterých mohou učitelé společně pracovat. Součástí 
programu jsou dvě individuální interview s každým účastníkem (před a po videoklubu). 
Cílem videoklubů není poskytnout učitelům recepty do výuky nebo návody na řešení 
předkládaných situací, ale poskytnout prostor pro utváření profesní komunity založené 
na společné refl exi videozáznamů výuky.

2.5 Dlouhodobý záměr: ambice a vize institutu

Jak je z uvedeného patrné, institut se profi luje jako vědecko-výzkumné pracoviště, jehož 
význam a přínos je zejména v oblasti zkoumání a zkvalitňování školního vzdělávání. 
Odborné aktivity institutu mají být v dlouhodobé perspektivě příspěvkem: (1) ke konsti-
tuování kurikulárních studií jako svébytné oblasti badatelského zájmu, (2) k propraco-
vání koncepce transdisciplinární didaktiky, (3) k rozvíjení konceptů a nástrojů učitelské 
profesionalizace.

2.5.1 Institut usiluje konstituování kurikulárních studií

Jelikož význam pojmu kurikulum je poměrně široký, není divu, že se v angloamerickém 
pedagogickém myšlení etablovalo poněkud jiné chápání tohoto pojmu než v kontinen-
tální Evropě. Zatímco v evropském prostředí se problémy kurikula řeší převážně v pro-
venienci didaktiky a jsou chápány jako problémy obsahu vzdělávání a učebního plánu, 
v angloamerické oblasti se etablují tzv. kurikulární studia jako svébytná oblast badatel-
ského zájmu a kurikulum je zde chápáno šíře. Přibližně tak, jak je vymezuje E. Walterová 
a další autoři, tj. jako komplex problémů vztahujících se k řešení otázek proč, koho, 
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v čem, jak, kdy, za jakých podmínek a s jakými očekávanými efekty vzdělávat. Ke kon-
frontaci obou pojetí docházelo v průběhu celého 20. století. Významným podnětem 
bylo vydání Robinsohnovy práce Bildungsreform als Revision des Curriculums (Robin-
sohn, 1967), která uvedla pojem kurikulum do německého prostředí, kde započala jeho 
konfrontace s didaktikou. V souvislosti s tím docházelo mj. k terminologickým obtížím 
– bylo obtížné vysvětlit, zda je didaktika částí kurikula či kurikulum částí didaktiky, nebo 
zda jsou obě oblasti totožné. Aktuální historicko-srovnávací analýzy nicméně naznačují, 
že od 90. let 20. století dochází ke sbližování evropské didaktické tradice s angloameric-
kou tradicí kurikulárních studií. V České republice je patrný zvýšený zájem o kurikulární 
problematiku v souvislosti s potřebou porozumět problémům stojícím v pozadí probíha-
jící kurikulární reformy. Z výzkumů vyplývá, že pojem kurikulum dosud není v českém 
pedagogickém myšlení dostatečně dobře usazen. Nejasnosti kolem pojmu kurikulum se 
promítají do nejasností kolem kurikulární reformy. Ta je školami překvapivě vnímána spí-
še jako požadavek na změnu v rovině výukových metod, než jako požadavek na revizi 
cílů a obsahů školního vzdělávání. Souhrnem lze říci, že hlavním problémem, s nímž se 
v dané oblasti aktuálně potýkáme, jsou nejasnosti kolem pojmu kurikulum.

Ve snaze objasňovat kurikulární problematiku institut usiluje o konstituování kurikulárních 
studií jako svébytné oblasti badatelského zájmu. Domníváme se, že v propojení 
s didaktickými výzkumy by kurikulární studia umožňovala dobrat se porozumění širším 
souvislostem geneze cílů a obsahů školního vzdělávání. V rámci kurikulárních studií 
by měly být zkoumány obecnější otázky cílů a obsahu vzdělávání, vč. procesů tvorby, 
implementace a hodnocení kurikulárních dokumentů a jejich efektů. Důležitou oblastí 
zájmu kurikulárních studií by mělo být zkoumání vztahů mezi teorií kurikula a vzdělávací 
praxí, se zvláštním zřetelem ke kulturním a společenským souvislostem, které jednotlivé 
formy kurikula ovlivňují. Kurikulární studia by měla mít výrazně transdisciplinární 
charakter, s těžištěm v pedagogice, psychologii, sociologii, kulturologii a dalších 
disciplínách. Pro metodologii kurikulárních studií by měly být typické multiparadigmatické 
přístupy a využívání širokého spektra kvantitativních i kvalitativních výzkumných metod 
či technik (fenomenologie, hermeneutika, rekonstrukcionismus, autobiografi e, akční 
výzkum, analýza diskursu, kritické přístupy aj.).

Ve spolupráci s Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze, resp. s Národním ústavem 
pro vzdělávání realizoval institut výzkum kurikulární reformy na školách. Pozornost 
je dále věnována metodologii utváření cílů a obsahů školního vzdělávání. Specifi ckou 
oblast zájmu institutu představuje výzkum učebnic a jeho metodologie. Cílem aktivit 
institutu v nadcházejícím období je: pokračovat ve výzkumu kurikulární reformy, 
mapovat problematiku vzdělávacích standardů, propracovávat otázky kvality kurikula 
a diagnostické nástroje pro její uchopování.

2.5.2 Institut propracovává koncepci transdisciplinární didaktiky

Témata a problémy řešené v rámci didaktických disciplín jsou často velmi pevně zakot-
veny v kontextech jednotlivých oborů. Mimo jejich oborové kontexty je často obtížné 
tyto problémy nejen řešit, ale dokonce i pojmenovat, neboť jsou vázány na oborovou 
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terminologii a oborově specifi cký způsob uvažování. Mezioborové inspirace pro řešení 
takových problémů jsou sice z těchto důvodů v principu obtížné, avšak zároveň mohou 
být velmi cenné. Je proto žádoucí vybudovat stabilní platformu, která by umožňovala 
systematickou komunikaci mezi didaktickými disciplínami a přispívala k budování nové 
kultury vyučování a učení. Tradiční pojetí obecné didaktiky však tuto roli nenaplňuje, 
a to proto, že abstrahuje od konkrétních obsahů jednotlivých oborů. Pohybuje se potom 
v natolik abstraktní rovině, že pro studenty učitelství je obtížné refl ektovat konkrétní 
výukové situace s oporou o teoretické konstrukty tradiční obecné didaktiky. Ta se jim 
pak jeví jako málo relevantní pro jejich praxi.

Domníváme se, že je třeba rozpracovávat koncepci transdisciplinární (mezioborové) 
didaktiky a rozvíjet ji jako platformu pro komunikaci mezi oborovými didaktikami 
a příležitost k abstrahování a zobecňování témat řešených v rámci oborových didaktik, 
avšak s neustálým ohledem na konkrétní obsahy relevantní pro jednotlivé obory. 
Transdisciplinární didaktika umožní i rozpracovávání témat, která jsou ve své podstatě 
nadoborová, jako jsou mezipředmětové vztahy v kurikulu a ve výuce, a která jsou 
aktuální v nově se rozvíjejícím kompetenčním pojetí vzdělávání, jako je mezioborový 
transfer poznatků jako projev kompetence k řešení problémů. Tato témata jsou tak 
pojednávána na sdílené (obecnější) rovině. Transdisciplinární didaktika operuje v prostoru 
mezi obecnou didaktikou, jež se nezabývá obsahovými konkretizacemi, a oborovými 
didaktikami, pro které je obtížné formulovat své výpovědi na vyšší rovině obecnosti.

Institut dlouhodobě rozpracovává metodologii transdidaktického výzkumu. V rámci CPV/
IVŠV videostudie je realizován výzkum výuky směřující nejen k budování poznatkové 
základny v jednotlivých oborových didaktikách – fyziky, zeměpisu, cizích jazyků, tělesné 
výchovy, ale relevantní i pro transdisciplinární didaktiku. Vedle oborově specifi ckých 
analýz jsou totiž prováděny i analýzy oborově neutrálních aspektů výuky v jednotlivých 
školních předmětech. V návaznosti na to směřují analýzy prostřednictvím mezioborových 
komparací k hlubšímu pochopení obecných charakteristik procesů vyučování a učení. 
Vedle toho jsou řešeny metodologické otázky spojené s výzkumem výuky založeným 
na analýze videozáznamu, mezi jehož největší přednosti patří právě potenciál pro 
multiperspektivní a multioborový přístup k analýze a interpretaci výzkumných dat.

Cílem aktivit institutu v nadcházejícím období je pokračovat v systematickém výzkumu 
výuky v různých oborech školního vzdělávání a na různých stupních škol, hledat způsoby 
zobecňování oborově didaktických poznatků a rozpracovávat metodologii empirického 
výzkumu v transdisciplinární didaktice.

2.5.3  Institut rozpracovává teorii učitelské profese a nástroje profesionalizace 
učitelství

Moderní pedeutologie se od 20. století rozvíjí jako svébytná pedagogická disciplína, 
v posledních nejméně třiceti letech pak zaznamenává dynamický rozvoj. Důvodem 
jsou mimo jiné nové požadavky, které jsou na učitelskou profesi kladeny v souvislosti 
se sociokulturními změnami, v České republice v současnosti refl ektované kurikulární 
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reformou. Vyžadují takové proměny v pojetí učitelství, rolí a profesních kompetencí, 
které odpovídají proměnám v pojetí cílů, obsahu a strategií školního vzdělávání. 
Klíčovým trendem se stává směrování k profesionalismu v učitelství. Je charakterizován 
důrazem na profesní znalosti, které jsou vytvářeny na základě soudobé teorie a výsledků 
výzkumů, na profesní hodnoty, jasně formulovanou etiku profese a v neposlední řadě 
na vysokou míru profesní autonomie učitele a tvůrčí charakter jeho činností. „Nový“ 
profesionalismus učitele staví na konstruktu profesní kompetence; jeho jádrem je 
dovednost refl exe a seberefl exe, které jsou považovány za podmínku a nástroj profesního 
rozvoje. Na základě výsledků výzkumu se však zdá, že učitelství u nás stále setrvává na 
úrovni semiprofese; hovoří se dokonce o směřování k deprofesionalizaci, o učitelství 
v krizi. Učitelé bývají označováni za slabý článek realizace nově formulovaných 
vzdělávacích cílů, kritizováni za neschopnost vyrovnat se s novými nároky. Výzkumy 
poukazují na konkrétní nedostatky učitelů týkající se kvality výuky a vnímají je jako 
znaky neprofesionality a nekompetentnosti učitelů ve vztahu k novým nárokům. Co 
je příčinou této situace? Překážek na cestě k profesionalismu je celá řada; obecně lze 
konstatovat, že problémy spočívají jak vně profese samotné, ve vzdělávací politice 
(nedostatečná podpora učitelů v proměnách jejich rolí, legislativa, chybějící systémové 
prvky podpory kvality učitele – standard kvality, kariérní systém atd.) i v teorii a výzkumu 
(chybějící nosné koncepty pro propojování teorie a praxe, koncepční otázky vzdělávání 
učitelů i oborově didakticky orientované podpory rozvoje profesní kompetence učitelů 
– mentoringu atd.). Odtržení teorie a praxe vede k odmítání nových poznatků, činnost 
učitele je pak založena na tzv. „folk pedagogy“ (laická pedagogika založená na mýtech, 
intuitivních, nerefl ektovaných, neargumentovaných názorech, dojmologii). Uvnitř 
samotné učitelské profese se pak projevuje nedostatečná míra přijetí profesní autonomie 
a odpovědnosti, nízké profesní sebevědomí a značná setrvačnost a konzervatismus 
v pojetí profese i sebepojetí.

Cílem institutu v oblasti rozvoje učitelského profesionalismu je zaměřit se na rozpracování 
koncepce propojující teorii učitelské profese s praxí. Pozornost je věnována zejména 
prohloubení porozumění nosným konceptům této koncepce, k nimž patří profesní 
kompetence učitele, především pak poznatková základna učitelství, zejména didaktická 
znalost obsahu, jejich charakter a utváření. Dále usilujeme o pochopení charakteru 
a procesů profesního učení, tj. rozvoje profesní kompetence učitele. Vycházíme přitom 
z modelu refl ektivní praxe a z konstruktivistického, resp. sociálně konstruktivistického 
paradigmatu, samozřejmě s vědomím paradigmatické plurality a s ohledem na kulturní 
a společenská specifi ka. Zvláště důležitá je komunikace výsledků výzkumu směrem 
k učitelům, pro kterou je podmínkou poznávání „jazyka praxe“. Jednou z konkrétních 
cest k řešení těchto cílů by měl být výzkum expertnosti v profesi učitele, její podstaty 
i determinant jejího rozvoje. Za jednu z nejdůležitějších objektivních determinant je 
přitom považována podpora učitele pracující s autentickou učitelskou zkušeností. 
Výzkum prováděný institutem se snaží o vytvoření koncepce podpory procesů 
profesního rozvoje učitele i jejích konkrétních nástrojů, tj. o optimalizaci zdrojů podpory, 
strategií a typů intervencí, a to také s využitím virtuální reality (VideoWeb). Výzkum 
v oblasti pedeutologie je svou podstatou transdisciplinární, vedle pedagogiky čerpá 
zejména z pedagogické a sociální psychologie, sociologie a sociologie výchovy, fi lozofi e, 
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antropologie, etnografi e atd. Stejně jako u kurikulárních studií, pro metodologii výzkumu 
učitelské profese by měly být typické multiparadigmatické přístupy; jako nezbytné vidíme 
využití různých metod a technik výzkumu – kvantitativních i kvalitativních (narativistické 
postupy, autobiografi e, akční výzkum, diskursivní a významová analýza aj.).

V aplikačním přesahu našich výzkumů do přípravného a dalšího vzdělávání učitelů 
směřujeme k propracování nových konceptů učitelského profesionalismu a profesního 
rozvoje učitelů a k vytvoření odpovídajících nástrojů. Ve výzkumu učitelské profese 
může institut stavět na poměrně dlouhé tradici a vycházet ze studií orientovaných na 
klíčové dovednosti učitele, jejich utváření a rozvíjení, monitoring a evaluaci, a to rovněž 
ve vztahu k přípravnému vzdělávání učitelů. Stávající aktivity institutu jsou zaměřeny 
na klíčové aspekty profesní kompetence, jejich koncepční uchopení a uvedení do teorie 
učitelské profese i její aplikace v praxi. Jedná se o výzkum didaktických znalostí obsahu, 
refl ektivní praxe, učitelské expertnosti, o vývoj VideoWebu jako nástroje podpory 
profesního učení učitele, dále pak o dílčí vhledy v souvislosti s výzkumem kurikula (učitel 
jako tvůrce a implementátor kurikula) apod. Cílem aktivit institutu v nadcházejícím 
období je zmapování metodologie a výsledků výzkumu v oblasti expertnosti učitele 
a objektivních i subjektivních determinant jejího rozvoje, přičemž je uplatňován gradační 
přístup (od novice k expertovi). Dále jde o propracování metodiky jedné z forem podpory 
profesního rozvoje učitele – pozorování (virtuálních hospitací), obecněji o oborově 
didaktický mentoring.

2.6 Shrnutí aneb výzvy na horizontu našeho směřování

V této kapitole jsme se zamýšleli nad posláním, aktivitami, ambicemi a vizemi Institutu 
výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Ukázali 
jsme, že institut navazuje na tradice fakulty, které sahají až k jejímu vzniku v roce 1946. 
Stabilní zázemí institut získává až v roce 2003 s tím, že v posledních letech se profi luje 
do podoby výzkumné infrastruktury s jasně vymezeným výzkumným programem, který 
zahrnuje tři oblasti: výzkum kurikula, výzkum vyučování a učení a výzkum učitele.

Z přehledu vyplynulo, že těžiště aktivit institutu spočívá v řešení projektů. Institutu se 
prozatím dařilo získávat prestižní výzkumné projekty (LC, GA ČR) tematicky dobře 
zaměřené ke sledovaným oblastem a obsahovým doménám. Řešení projektů se v rámci 
možností daří obsahově i metodologicky koordinovat. Co se prozatím nedaří, je prosadit 
se v soutěži o zahraniční výzkumné projekty – z podaných žádostí GAČR–DFG, SNF, či 
7FP dosud žádná nebyla úspěšná. Toto je nicméně výzvou pro nastávající období.

Pokud jde o fi nanční stránku, projekty GA ČR a LC (resp. jejich „části“ vedené na 
institutu) přinesly Pedagogické fakultě MU dotace v celkové výši 27 742 tis. CZK. Za 
klíčový lze považovat fakt, že se v rámci projektů daří vytvářet úvazkové pozice zejména 
pro kategorii pracovníků postdoc a přesouvat do projektů část fi nančních nákladů na 
jejich mzdy.
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Závěrem shrňme výzvy, které institut vnímá na horizontu svého směřování: 

•  Cílem aktivit v první výzkumné oblasti je pokračovat ve výzkumu kurikulární refor-
my, mapovat problematiku vzdělávacích standardů, propracovávat otázky kvality 
kurikula a diagnostické nástroje pro její uchopování. V souvislosti s tím navrhujeme 
realizovat posun od kurikulární reformy k podpoře produktivní kultury vyučování 
a učení (srov. Janík, 2013). 

•  V druhé oblasti chceme pokračovat v systematickém výzkumu výuky v různých 
oborech školního vzdělávání a na různých stupních a typech škol, hledat způsoby 
zobecňování oborově didaktických poznatků a rozpracovávat metodologii empiric-
kého výzkumu v transdisciplinárně pojímané didaktice.

•  Ve třetí výzkumné oblasti se budeme soustředit na zmapování metodologie 
a výsledků výzkumu v oblasti expertnosti učitele a objektivních i subjektivních 
determinant jejího rozvoje. Dále budeme rozpracovávat metodiky různých forem 
podpory profesního rozvoje učitelů – pozorování (virtuálních hospitací, VideoWeb, 
videokluby), obecněji: oborově didaktický mentoring.

Na základě výzkumů a výzkumných poznatků ve třech prezentovaných oblastech se 
hledají cesty jejich vyústění do praxe. V souvislosti s tím je propracovávána koncep-
ce Živé didaktiky (Didactica viva: http://www.ped.muni.cz/didacticaviva/). Jedná se 
o konkrétní didaktickou koncepci, která reaguje na nové poznatky pedagogických, psy-
chologických a didaktických výzkumů a pokouší se je zhodnotit pro školní praxi. Didac-
tica viva je adresována učitelům – refl ektivním praktikům, kteří chtějí hluboce (tzn. na 
úrovni teorie) porozumět praxi a na tomto základě ji zlepšovat. Je rozvíjena pro učitele 
a s učiteli přesvědčenými o tom, že jakožto profesionálové si nemohou vystačit s recep-
ty, a proto mají zapotřebí celoživotně rozvíjet své profesní dispozice (např. diagnostic-
ké a refl ektivní kompetence, profesní vidění). Budou-li se výstupy institutu ukazovat 
v kontextu těchto snah jako užitečné, bude tím naplňováno jeho ambiciózní motto: 
Výzkumem k lepšímu vzdělávání. 
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3 Školní vzdělávání: poznatky z novějších výzkumů

Současný pedagogický výzkum produkuje řadu empirických studií. Může se proto 
jevit jako obtížné získat celkový přehled o stavu jednotlivých aspektů a problémů, 
kterým je pedagogickým výzkumem věnována pozornost. Tento fakt u nás bohužel 
není dostatečně refl ektován, na což usuzujeme z relativně málo početného spektra 
přehledových studií (Průcha, 1998a, 2006; Mareš, 2000; Janík et al., 2009). Dalším 
příspěvkem v řadě je analýza prezentovaná v této kapitole. Analýza byla vypracována 
doktorandy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity pod vedením pracovníků 
Institutu výzkumu školního vzdělávání na téže fakultě. Analýza navazuje na předchozí 
publikaci (Janík et al., 2009), kterou dále rozvíjí.

3.1 Důvody, cíle a metodika analýzy

Tomáš Janík, Petr Najvar, Miroslav Jireček

Cílem předložené analýzy bylo přinést odpověď na otázku, jaké konkrétní poznatky 
o vybraných oblastech vzdělávání přinesl pedagogický výzkum v období let 2009–2012. 
Sledovány byly tyto oblasti vzdělávání: (a) kurikulum, (b) procesy vyučování a učení, (c) 
motivace a postoje, (d) klima a kultura školy. Samostatnou oblast představovala oblast 
cizích jazyků. V případě oblastí, které nebyly sledovány v předchozí publikaci (motivace 
a postoje, cizí jazyky) je věnována pozornost také výzkumům z předchozího období.

Analyzovaný soubor představovaly empirické studie (výzkumná sdělení) uveřejněné ve 
sledovaném období v reprezentativních časopisech oboru: Pedagogika, Pedagogická 
orientace, Orbis scholae, Studia paedagogica, E-pedagogium a ve sbornících z konferencí 
České asociace pedagogického výzkumu. Přes zřejmé rozdíly co do kvality zpracování 
sledovaných témat a co do míry detailnosti popisu výzkumné metodologie v textech 
v profi lujících časopisech oboru ve srovnání s příspěvky ve sbornících z konferencí bylo 
zájmem autorů postihnout tematickou šíři, jež se ve všech těchto odborných textech 
projevuje.

Při sestavování soupisu studií zahrnutých do analýzy byla uplatněna níže uvedená 
pozitivní kritéria výběru (1) a (2), která byla převzata z Janík et al. (2009, s. 12)

KRITÉRIUM 1: Jedná se o empirickou studii (výzkumné sdělení)

Empirická studie je založena na výzkumných datech. Ta jsou s využitím metod sběru dat 
pořízena a s využitím metod analýzy dat analyzována. Empirická studie přináší výzkumné 
poznatky. Zpravidla obsahuje tyto části: úvod, stav řešení problematiky, použité postupy 
a metody, výsledky a jejich interpretace, diskuse a závěry.
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KRITÉRIUM 2: Studie tematicky spadá do některé ze 4 sledovaných oblastí

•  Kurikulum – studie přinášejí poznatky o kurikulárních dokumentech (vzdělávací 
programy, učebnice apod.), a to zejména o jejich formě projektové a realizační; 
zahrnuty jsou i studie, v nichž jsou mapovány okolnosti implementace kurikula.

•  Procesy vyučování a učení – studie přinášejí poznatky o procesu výuky (vyučování–
učení ve školních třídách) v různých vyučovacích předmětech.

•  Motivace a postoje – studie přinášejí poznatky o motivaci a postojích žáků a učitelů 
k různým aspektům školního vzdělávání.

•  Klima a kultura školy – studie přinášejí poznatky o klimatu a kultuře školy či třídy, 
o kázni a souvisejících sociopatologických jevech, jako je šikana.

Výstupem tohoto kroku byl soupis čítající v oblasti kurikula 40 studií, v oblasti procesů 
vyučování a učení 194 studií, v oblasti motivace a postojů 36 studií, v oblasti klimatu 
a kultury školy 58 studií. Některé studie přitom tematicky spadaly do více oblastí. Řada 
studií z pořízených soupisů se nicméně jevila jako problematická. V dalším kroku proto 
byla posouzena metodologická kvalita studií. Uplatněna zde byla negativní kritéria 
výběru (3) a (4).

KRITÉRIUM 3: Nedostatky ve formální stránce zpracování studie

Studie není po formální stránce dobře zpracována, což znemožňuje posoudit její 
metodologickou úroveň (např. cíl studie je nejasně formulovaný, chybějí údaje 
o zkoumaném souboru).

KRITÉRIUM 4: Studie nesplňuje základní metodologický standard

•  Problematický zkoumaný soubor (např. studie má povahu kontextově vázaného 
„akčního výzkumu“ realizovaného v jedné seminární skupině studentů).

•  Neadekvátně použité výzkumné metody (např. použití nepřiměřeně náročného 
dotazníku u dětí mladšího školního věku).

•  Problémy spojené s operacionalizací výzkumného problému (např. neadekvátnost 
výzkumného nástroje vzhledem k povaze zkoumaných proměnných).

• Chybné postupy zpracování dat (např. chyby ve statistickém zpracování dat).

•  Nedostatky v interpretaci nálezů či v závěrech (např. závěry jsou do té míry vágní 
či kontextově vázané, že je zde nelze smysluplně prezentovat; poznatky nejsou 
konceptualizovány – ze studie se nelze nic dozvědět; neadekvátní zobecnění).

Na základě uplatnění negativních kritérií výběru (3) a (4) byl původní soupis redukován. 
Studie, které fi gurovaly v novém soupisu, byly zpracovány formou dokumentační tabulky 
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a analyzovány z hlediska faktických zjištění, tj. z hlediska toho, co vypovídají o sledované 
oblasti. V dalším kroku byly na základě dokumentačních tabulek zpracovány jednotlivé 
kapitoly přehledové studie. Výsledná zjištění prezentujeme v následujících kapitolách.

3.2 Nálezy výzkumu kurikula

Miroslav Jireček, Petra Vystrčil Marková, Markéta Švrčková Nedevová

V této kapitole jsou představeny výzkumy z oblasti kurikula publikované ve sledovaném 
období (2009–2012) ve sledovaných časopisech a sbornících ČAPV. Stejně jako pojem 
kurikulum je také pojem kurikulární výzkum vymezován rozmanitým způsobem. V užším 
pojetí je chápán jako výzkum kurikulárních dokumentů (osnov, učebnic apod.), v širším 
pojetí jako hledání odpovědí na otázky proč, koho, v čem, jak, kdy, za jakých podmínek 
a s jakými očekávanými efekty vzdělávat (srov. Walterová et al., 2004, s. 224). Výzkumy 
kurikula rozdělujeme v předkládaném přehledu do čtyř oblastí. Jedná se o výzkumy 
projektovaného kurikula (kap. 3.2.1), kterou tvoří rozmanité obsahové analýzy učebnic. 
Dále předkládáme přehled výzkumů realizovaného kurikula (kap. 3.2.2), výzkumů 
kurikula z pohledu ředitelů, učitelů a žáků (kap. 3.2.3) a výzkumů implementace kurikula 
(kap. 3.2.4).

3.2.1 Projektované kurikulum

Analýzám didaktické vybavenosti učebnic se věnovala Tannenbergová (2009, 2010), 
když analyzovala učebnice dějepisu pro 6. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých 
gymnázií (Tannenbergová, 2009) a učebnice dějepisu pro 7. ročník ZŠ (Tannenbergová, 
2010). Analyzovány byly učebnice z devíti různých nakladatelství. Didaktická obtížnost 
byla analyzována pomocí využití Průchova (1998b) analytického nástroje – míry využití 
didaktické vybavenosti učebnic. V případě učebnic dějepisu pro 6. ročník a odpovídající 
ročníky gymnázií dosáhly nejvyššího koefi cientu vyjadřujícího didaktickou vybavenost 
učebnice nakladatelství Nová škola (91,67 %) a Fraus (88,89 %), nejnižších hodnot 
dosáhly shodně učebnice z nakladatelství Fortuna I+II a Prodos (58,33 %). Při analýze 
učebnic dějepisu pro 7. ročník ZŠ se opět ukázaly jako didakticky nejvybavenější 
učebnice od nakladatelství Nová škola (100 %) a Fraus (94,44 %), nejméně optimální se 
jeví učebnice nakladatelství Prodos (55,56 %). Ve srovnání se staršími výzkumy Průchy 
(1984a, 1985–1986), kde celková vybavenost učebnic byla vyhodnocena koefi cientem 
50 %, se lze podle autorky domnívat, že současné učebnice jsou lépe didakticky 
zpracovány.

Janoušková (2009) se pokoušela ověřit hypotézu, že mezi mírou didaktické obtížnosti 
textu učebnic zeměpisu pro střední školy a mírou jejich didaktické vybavenosti existuje 
pozitivní vztah v tom smyslu, že čím více se míra obtížnosti didaktického textu blíží 
ideální míře, tím vyšší je koefi cient jeho didaktické vybavenosti. Vzorek výzkumu 
tvořilo 14 učebnic ze tří nakladatelství. Také v tomto výzkumu byla využita metoda 
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míry využití didaktické vybavenosti učebnic. Komplexní míru obtížnosti textu zjišťovala 
autorka prostřednictvím součtu sémantické a syntaktické obtížnosti. Teze o závislosti 
mezi vybaveností učebnic a mírou obtížnosti jejich textu byla výzkumem potvrzena. 
Nejlépe v tomto smyslu dopadly učebnice nakladatelství České geografi cké společnosti. 
Solidní úroveň byla zjištěna u učebnic nakladatelství SPN a nejnižší úroveň u učebnic 
nakladatelství Fortuna. Výsledky jsou interpretovány skrze intenci některých autorů 
zprostředkovat žákům co nejvíce informací bez ohledu na další funkce učebnice.

Analýzu obtížnosti učebnic provedli také Beneš, Janoušek a Novotný (2009). Analy-
zováno bylo šest nejužívanějších učebnic chemie pro střední školy (výběr byl učiněn 
na základě průzkumu trhu a dotazníkového šetření v 57 gymnáziích). Samostatně byly 
hodnoceny texty zaměřené na obecnou a anorganickou chemii a texty věnované orga-
nické chemii a biochemii. Kromě celkové míry obtížnosti (jejíž součástí je syntetická 
a pojmová obtížnost) analyzovali autoři také průměrnou délku vět, vyjádřili koefi ci-
ent hustoty odborné informace a koefi cient informace. Analýza ukázala, že učebnice 
vyplývající z průzkumu jako nejužívanější, jsou z hlediska didaktické obtížnosti vhodné. 
V rámci jedné učebnice se však didaktická obtížnost jednotlivých témat mezi sebou 
může velmi lišit. 

Dobrylovský (2009) se na rozdíl od výše zmíněných autorů nezabýval pouze učebnicemi 
soudobými. Ve svém výzkumu se zaměřil na vývoj zastoupení sociálněekonomické 
a fyzické geografi e v učebnicích zeměpisu pro gymnázia. Do vzorku 12 učebnic byly 
zahrnuty učebnice od 20. let 20. století do prvního desetiletí 21. století (vzorek tvořily 
učebnice z konce 20. let, počátku 50. let a závěru 70. let 20. století a učebnice z prvního 
desetiletí současného století). Autor využil Průchovu (Průcha, 1989) metodiku založenou 
na analýze textových vzorků (v textových vzorcích byl analyzován počet vědeckých 
a faktografi ckých geografi ckých pojmů). Analýza ukázala, že podíl sociálněekonomické 
i fyzické geografi e ve sledovaných učebnicích v dlouhodobém horizontu klesá. Podíl 
sociálněekonomické geografi e je však oproti fyzické geografi i více než dvojnásobný. 
Na základě výzkumu autor konstatoval, že „gymnaziální geografi e má […] spíše 
charakter vědy společenské než vědy přírodní“ (s. 24). Konstatován byl také zvyšující 
se podíl a význam kartografi e a astronomického kontextu. Dále z analýzy vyplynulo, 
že „náročnost studia zeměpisu, posuzovaná podle rozsahu učebnic, jejich pojmové 
obtížnosti a hustoty odborné informace, se na gymnáziích v dlouhodobém horizontu 
snižuje“ (s. 24).

Komparativní obsahovou analýzu zařazení učiva o vodním prostředí v učebnicích 
přírodopisu provedl Petr (2010). Analyzoval pět učebnic českých (včetně učebnic starších) 
a pět učebnic zahraničních (Rakousko, Bavorsko, Sasko, Velká Británie a Slovensko). 
Analýza byla provedena na základě srovnání obsahu učebnic z hlediska zařazení 
živočišných a rostlinných taxonů, jejich spektra a množství a z hlediska koncipování 
tohoto učiva. Analýza ukázala, že se učivo ve všech učebnicích rámcově shoduje a to 
i v časovém zařazení do 4. ročníku ZŠ (s výjimkou Velké Británie). V jednotlivých učebnicích 
se ale liší uspořádání učiva, množství a spektrum přírodnin obsažených v učivu a způsob 
práce s fakty. Zatímco ve starších českých učebnicích se k tématu přistupuje pohledem 
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systematické biologie se snahou o široký výčet reprezentativních organismů, současné 
české i zahraniční učebnice se staví k vybrané oblasti spíše z ekologického pohledu. 
Současné učebnice také usilují o kompletní syntézu poznatků o daném tématu.

Břehovský (2011) analyzoval učebnice matematiky pro střední školy z hlediska využití 
heuristického postupu při výkladu učiva (sledoval, v jaké míře jsou v učebnicích uplat-
ňovány induktivní či deduktivní přístupy). Předmětem analýzy byly ucelené řady učebnic 
s názvem Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných 
učilišť (1.–6. část) z nakladatelství SPN a Matematika pro gymnázia z nakladatelství 
Prométheus. Autor klasifi koval použité výkladové prostředky (přímý výklad, nepřímý 
výklad, výklad pomocí úkolů a heuristické strategie). Všechny výkladové prostředky 
byly dále rozděleny do podskupin (s motivací a bez motivace). Analýza spočívala ve 
zjištění procentuálního zastoupení jednotlivých výkladových prostředků ve sledovaných 
učebnicích, a to v celém rozsahu učebnic. Analýza ukázala, že zastoupení heuristického 
typu úloh je u sledovaných učebnic velmi malé. Jako učebnice s nejvyšším zastoupením 
induktivních a deduktivních úloh byly vyhodnoceny u gymnázií Posloupnosti a řady 
(19 %) a u SOŠ a SOU 3. část Matematiky pro SOŠ a SOU (11,5 %).

Vizuální stránkou učebnic německého jazyka se zabývala Pešková (2012). Analyzovala 
typy, obsahy a funkce použitých vizuálních prostředků pro výuku reálií vztahující se 
k předem stanoveným tématům druhých dílů učebnic Macht mit! a Deutsch mit Max 
(z českých nakladatelství) a Planet a Genial (z německých nakladatelství). K určení relativní 
četnosti výskytu vizuálních prostředků využila kvantitativní analýzu na základě vlastního 
kategoriálního systému. Analýza ukázala, že nejčastěji jsou ve sledovaných učebnicích 
zastoupeny prostředky realistické (76 %), dále prostředky analogické (14 %). Nízké 
zastoupení bylo shledáno u kartografi ckých, logických a kombinovaných vizuálních 
prostředků. Téma, které je ve všech sledovaných učebnicích nejrozšířenější, označuje 
autorka ve svém kategoriálním systému jako každodenní život (41 %), spadá sem např. 
bydlení, nakupování, denní režim, volný čas, cestování a další. Zastoupení funkcí ve 
vztahu k textu je ve všech učebnicích nerovnoměrné (převažuje výskyt reprezentující 
funkce – 61 %). Nejčastěji zastoupenou funkcí ve vztahu k obsahu byla ve všech 
učebnicích funkce komunikační a socializační (54 %). Co se týče sledovaných obsahů, 
jsou si podle analýzy podobné učebnice Deutsch mit Max a Planet, vykazující ve srovnání 
s ostatními učebnicemi největší rozmanitost.

Vykoukalová, Kahánek a Marešová (2010) kvantitativně analyzovali grafi cké sym-
boly v učebnicích a pracovních sešitech českého jazyka (2.–5. ročník) a matematiky 
(1.–5. ročník). Analyzovány byly učebnice šesti nakladatelství (78 učebnic a pracovních 
sešitů matematiky a 46 českého jazyka). Srovnávána byla míra užití grafi ckých symbolů 
podle jednotlivých nakladatelství, předmětů a ročníků. Autoři zachytili průměrný počet 
grafi ckých symbolů, podíl úloh s grafi ckým symbolem nebo míry úvodního vysvětlování 
významu grafi ckých symbolů. Výrazně častěji jsou grafi cké symboly užívány ve srov-
nání s matematikou u učebnic a pracovních sešitů českého jazyka. Na základě výsled-
ků výzkumu byla vymezena úloha grafi ckých symbolů a formulována jejich základní 
typologie. Konstatováno bylo, že „grafi cké symboly jsou nedílnou součástí nonverbální 
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stránky učebnic a pracovních sešitů matematiky a českého jazyka pro primární vzdělá-
vání“ (s. 8).

Obtížnost úloh v učebnicích přírodovědy pro 4. a 5. ročník ZŠ analyzovala Vránová 
(2009). Sledován byl počet úloh v jednotlivých učebnicích, jejich náročnost a pestrost. 
Analýza byla provedena na základě taxonomie Tollingerové, kterou autorka považuje za 
nejdetailnější. Analyzováno bylo deset učebnic z pěti různých nakladatelství. Učebnice 
se sice lišily počtem a rozmanitostí úloh, jejich náročnost je ale podle provedené analýzy 
ve všech sledovaných učebnicích podobná. Nejčastěji se vyskytovaly úlohy vyžadující 
k řešení pouze jednoduché myšlenkové operace.

Hrabí (2009) analyzovala obtížnost výkladového textu v učebnicích přírodopisu pro 
6. až 9. ročník ZŠ od nakladatelství Fraus. Sledováno bylo 15 charakteristik obtížnosti 
textu na základě deseti vzorků každé analyzované učebnice. Analýza ukázala velmi 
pomalé zvyšování obtížnosti textu v učebnicích pro jednotlivé ročníky. Podle použité 
škály náleží všechny sledované učebnice obtížností textu na úroveň 6. ročníku ZŠ. 
V dalším textu analyzovala Hrabí (2010) obtížnost textu šesti současných učebnic 
přírodovědy pro 5. ročník ZŠ od šesti různých nakladatelství (Alter, Fortuna, Nová škola, 
Prodos, Scientia, SPN). Pro analýzu byla využita modifi kovaná metoda Průchy (1984b). 
Ve čtyřech ze sledovaných učebnic byla identifi kována podobná obtížnost textu vhodná 
pro sledovaný ročník. Pro daný ročník nebyla na základě analýzy doporučena jedna 
učebnice pro příliš nízkou obtížnost textu (nakladatelství Scientia) a jedna učebnice pro 
příliš vysokou obtížnost textu (nakladatelství Nová škola).

3.2.2 Realizované kurikulum

Sikorová a Červenková (2009) se pokusily odpovědět na otázku, zda a do jaké míry 
ovlivňují učebnice a další textové materiály výuku (snaha identifi kovat, popsat 
a kategorizovat činnosti s těmito materiály – míra jejich používání, konkrétní činnosti 
ve výuce s těmito materiály, vzorce a účely jejich užívání). Pozornost byla věnována 
vyučování matematice, občanské výchově, angličtině a dějepisu na 2. stupni ZŠ. 
Výzkum byl proveden na deseti náhodně vybraných ZŠ v Ostravě (dvě třídy 8. ročníku 
v každé škole). Využito bylo pozorování hodin a strukturované rozhovory s učiteli. 
Výsledky ukazují, že téměř 70 % celkového času bylo věnováno práci s nějakým druhem 
psaného textu, 45 % výukového času bylo věnováno práci se školními didaktickými 
texty (tj. publikovanými texty primárně určenými k didaktickým účelům včetně 
učebnic). Činnosti založené přímo na učebnicích představovaly třetinu celkového času 
výuky. Nějaký druh psaného textu byl využit ve všech vyučovacích hodinách kromě 
jedné, samotná učebnice pak v 75 % hodin. Ve výuce bylo identifi kováno 29 činností 
založených na učebnici, 8 různých účelů využívání učebnic a čtyři skupiny učitelů podle 
stylů, jakými učebnice používají (tj. vzorce užívání učebnic).

V další studii se Červenková (2010) věnovala užívání učebnic a dalších textových 
materiálů při domácí přípravě žáků na výuku (učení se, vypracovávání domácích 
úkolů). Také v této studii byly předmětem zájmu matematika, anglický jazyk, dějepis 
a občanská výchova. Při výzkumy byly využity párové rozhovory se žáky (také zde se 
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jednalo o žáky dvaceti paralelních 8. ročníků z deseti ostravských ZŠ). Analyzováno bylo, 
jaké další textové materiály kromě učebnic jsou v jednotlivých předmětech využívány 
při zadávání domácích úkolů, o jaké typy úkolů se jedná a jakým způsobem je učitelé 
zadávají, a jakou funkci mohou učebnice v práci učitele plnit podle žáků. Analyzovány 
byly také názory žáků na význam a funkce učebnice ve výuce (téměř tři čtvrtiny žáků 
ji vidí jako potřebnou, téměř čtvrtina jako zbytečnost). Odpovědi byly vztahovány ke 
studijním výsledkům žáků (závislost mezi prospěchem žáka a jeho názorem na autoritu 
učebnice není podle výsledků výzkumu statisticky významná). Nejčastěji jsou učebnice 
a další textové materiály používány při zadávání domácích úkolů v matematice, poté 
v anglickém jazyce, naopak velmi zřídka jsou při zadávání domácích úkolů používány 
v dějepise a občanské výchově.

Šobáňová (2011, 2012) zkoumala znalosti kurikula učitelů výtvarné výchovy (zda 
refl ektují celou šíři učiva výtvarné výchovy a zda se v jejich pedagogickém uvažování 
projevuje jeho změna v RVP ZV). Problematika byla zkoumána pomocí dotazníků před-
loženého téměř dvěma stům respondentů (náhodně vybraných aprobovaných i neapro-
bovaných učitelů vyučujících výtvarnou výchovu na 1. a 2. stupni ZŠ na nejrůznějších 
školách v celé ČR). Stanoveny byly tyto výzkumné otázky: „Co učitelé VV považují za 
učivo svého vzdělávacího oboru?“; „Jakému učivu se aktuálně s žáky věnují a jakým 
způsobem tento konkrétní vzdělávací obsah formulují?“ (2011, s. 323). Na základě 
odpovědí učitelů na tyto otázky konstatuje autorka jejich nedostatečnou znalost kuriku-
la. Učitelé podle ní nemají ujasněn význam didaktických kategorií – např. co je učivem 
(za učivo se považují výtvarné postupy či techniky, případně praktické výtvarné činnosti 
a jejich náměty). Existenci RVP ZV refl ektovalo podle výzkumu pouhé 1,2 % respon-
dentů.

Specifi ka projektů s evropskou tematikou realizovaných na bilingvních gymnáziích 
analyzovala Pávková (2012). Analyzována byla dvě bilingvní gymnázia v ČR a dvě 
v Německu. Použity byly metody dotazníku, rozhovoru a analýza textových dokumentů 
(projektů). Větší počet projektů s evropskou tematikou byl uskutečněn na českých 
gymnáziích, v obou zemích převažují podle výzkumu projekty zaměřené na evropskou 
problematiku. Na všech sledovaných školách se studenti více účastní mezinárodních 
projektů (tyto projekty tak podporují rozvoj interkulturních dovedností). Výzkum také 
ukázal, že v rámci realizovaných evropských projektů není podporována spolupráce 
s místním regionem.

Současný stav realizace dramatické výchovy na základních školách v Libereckém 
kraji zkoumala Johnová (2010). Autorka se snažila identifi kovat příčiny nezařazení 
dramatické výchovy do vzdělávání na ZŠ a zjistit zájem škol o vzdělávání učitelů 
v tomto oboru a její realizaci. Jako metoda výzkumu byl použit elektronický dotazník, 
který vyplnilo 163 ředitelů ZŠ. Výsledky ukazují, že „zastoupení dramatické výchovy 
je nejčastěji prezentováno metodami dramatické výchovy v různých předmětech. Tuto 
variantu zvolilo na 1. stupni 109 škol, to je téměř 70 %, zastoupení na 2. stupni je 
o 30 % nižší“ (s. 4). Jako hlavní příčiny nezařazení dramatické výchovy do vyučování 
byly identifi kovány nedostatek vzdělaných učitelů a nezařazení dramatické výchovy do 
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ŠVP. „Dramatickou výchovu si zařadila do ŠVP ZV jako samostatný předmět na 1. stupni 
pouze 3 % škol. Počet na 2. stupni je vyšší, protože školy volí formu volitelného předmětu“ 
(s. 5). Výsledky také ukazují, že „z celkového počtu 2 429 učitelů zúčastněných škol 
v Libereckém kraji je pouze 158 vzděláno v oboru dramatická výchova“ (s. 6). Nejčastěji 
volenou metodou vzdělávání v oboru dramatické výchovy jsou jednorázové semináře 
(jsou časově a fi nančně nenáročné jak z hlediska učitele, tak školy). Celkově autorka 
konstatuje, že „stav dramatické výchovy v Libereckém kraji není nikterak uspokojující. 
Spíše můžeme říci, že je alarmující. Před zahájením výuky podle ŠVP ZV vyučovalo 
šestnáct škol podle programu Obecná škola a v deseti z nich byla dramatická výchova 
samostatným předmětem. V současné době je samostatný předmět realizován pouze na 
čtyřech školách 1. stupně. I když je uveden velmi vysoký počet využití metod dramatické 
výchovy, je pravděpodobné, že ne všichni ředitelé mají o metodách dramatické výchovy 
jasné představy“ (s. 9).

Škaloudová Puchmajerová (2010) provedla výzkum mezipředmětových vazeb infor-
matiky a výtvarné výchovy na školách v Libereckém kraji. Analyzováno bylo, do jaké 
míry učitelé výtvarné výchovy spolupracují s učiteli informatiky, jaké mají k dispozici 
vybavení a jaké artefakty na počítači vytvářejí. Projekt byl realizován na 115 školách. 
Zúčastnili se jej učitelé prvního a druhého stupně základních škol a nižších ročníků více-
letých gymnázií. Jako metoda výzkumu byl použit dotazník. Výsledky ukazují, že „tři 
čtvrtiny venkovských učitelů VV je aprobovaných na rozdíl od městských, kde je to 
jen o málo více než polovina. A 5 % učitelů studuje“ (s. 3). Počítačovou učebnu občas 
používá 54 % učitelů výtvarné výchovy. „Co se technického vybavení týče, mají učitelé 
možnost využít digitální fotoaparát 86,5 %, interaktivní tabuli 62 % (50 % na vesnici, 
73,3 % ve městě), videokameru 39 %, tablet pouze 8,2 % (11 % na vesnici, 5,3 % ve 
městě)“ (s. 4). Výsledky dále ukazují, že „téměř 55 % informatiků i výtvarníků tvrdí, že 
mají v ŠVP defi novanou spolupráci, pouze 20 % nevědělo, ostatní (30 %) vypovídají, že 
nemají uvedenu spolupráci mezi ICT a VV, nebo o ní vůbec nevědí“ (s. 5). Co se nápa-
dů na spolupráci učitelů sledovaných oborů týče, ukazuje výzkum, že „41 % učitelů 
ICT a VV přiznává, že nespolupracuje, 20 % se shoduje na spolupráci. 31 % učitelů se 
v odpovědích rozchází“ (s. 6). Výzkum také sledoval, zda informatici nabízí spolupráci 
výtvarníkům a zda jsou výtvarníci žádáni učiteli informatiky o spolupráci. Podle výsled-
ků „oba učitelé potvrdili vzájemnou spolupráci pouze v 8,6 %. Nespolupracuje 47,3 % 
dotázaných. Ve výpovědi se neshodlo 44,1 %“ (s. 6). Společné projekty připravuje 
pouze 10,8 % dotazovaných učitelů výtvarné výchovy a informatiky. Celkově autorka 
konstatuje, že učitelé výtvarné výchovy a informatiky spolu příliš nespolupracují. Podle 
autorky by proto bylo vhodné zamyslet se nad tím, jak jsou ve výuce uplatňovány školní 
vzdělávací programy.

3.2.3 Kurikulum z pohledu ředitelů, učitelů a žáků

Řezníčková, Marada a Hanus (2011) zjišťovali představy a názory pedagogů (základních, 
středních a vysokých škol) na požadované výkony žáků ve výuce zeměpisu na konci 
5. a 9. ročníku základní školy a maturitního ročníku škol středních (názory na návrh 
standardu geografi ckých dovedností). Autoři použili elektronický dotazník na vzorku 
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541 učitelů zeměpisu a geografi e. Nejvyšší shoda uvnitř skupin byla identifi kována 
u pedagogů na 2. stupni ZŠ, nejnižší shoda mezi akademiky. Největší neshody v názorech 
se projevily u požadavků pro 1. stupeň ZŠ, naopak nejvyšší shoda u požadavků pro 
maturanty. Nejvyšší shoda u skupiny akademiků byla nalezena u požadavků pro 
maturanty, naopak nejméně se akademici shodují u požadavků pro 1. stupeň ZŠ. Žádný 
z respondentů neměl výhrady k celkové koncepci standardu geografi ckých dovedností.

Cílem výzkumu Hrabí, Vránové a Müllerové (2010) bylo zjistit obtížnost výkladového 
textu, rozmanitost pracovních úloh a názory učitelů na učebnice přírodopisu pro 
6.–9. ročník ZŠ. Analyzovány byly nejčastěji používané učebnice přírodopisu, osloveno 
bylo 48 učitelů přírodopisu. Pomocí vlastního metodického postupu dospěli autoři 
ke zjištění, že „pro výuku žáků na základních školách je nejlépe zvolit sadu knih od 
nakladatelství SPN, které se vyznačují jak vhodnou délkou vět a jejich syntaktickou 
složitostí, tak optimálním pojmovým zatížením, což se odráží v sémantickém faktoru“ 
(s. 13). Výsledky dále naznačily, že „podle výsledků hodnocení úkolů v jednotlivých 
učebnicích se ukazují jako nejvhodnější učebnice nakladatelství SPN a Fraus“ (s. 15). 

Analýzou postojů učitelů k mediální výchově, možnostmi, které učitelé mají k její 
úspěšné realizaci ve výuce a potřebami její implementace do výuky se zabývala 
Jursová (2010). Autorka vedla strukturovaný rozhovor s 11 učiteli z Libereckého kraje 
prostřednictvím elektronické pošty. Výsledky výzkumu ukázaly pozitivní postoj učitelů 
k zařazení mediální výchovy do výuky. Z výsledků vyplynulo, že „polovina dotazovaných 
učitelů považuje vybavení školy za dostatečné k tomu, aby mohly být naplněny požadavky 
na mediální výchovu, kladené rámcovým vzdělávacím programem“ (s. 315).

3.2.4 Implementace kurikula

Janík, Najvar a Solnička (2011) mapovali, jak proces implementace kurikulární 
reformy refl ektovali aktéři na nepilotních gymnáziích. Data pro analýzu byla sbírána 
s využitím metody řízených (hloubkových) rozhovorů (proběhlo šest rozhovorů s aktéry 
implementace, primárně s řediteli škol). Respondenti na jednu stranu poukazovali 
na význam a důvody stability školy, na druhou stranu vítali prostor pro intenzivnější 
spolupráci učitelského sboru. Z rozhovorů v porovnání pilotních a nepilotních gymnázií 
vyplývá, že „respondenti z pilotních gymnázií považovali i větší změny za žádoucí. 
Naopak dotazovaní ředitelé z nepilotních gymnázií mnohdy uváděli, že větší změny 
nebyly zapotřebí. Jak na pilotních, tak na nepilotních gymnáziích se místy kriticky 
poukazovalo na překotné tempo změn, které jsou do škol zaváděny“ (s. 82). Zatímco 
na pilotních gymnáziích byla reforma viděna jako příležitost oslabit encyklopedičnost 
vzdělání ve prospěch rozvíjení klíčových kompetencí, na nepilotních gymnáziích 
nacházejí zastání klasické složky vzdělání (např. vědomosti). Respondenti také uváděli, 
že „neustálé prosazování změn do škol učitele demotivuje a odvádí je od toho hlavního, 
co mají dělat – připravovat se na výuku a vyučovat“ (s. 83).

Vyhodnocením úspěšnosti zavádění kurikulární reformy na gymnáziích se zabývali 
Janík et al. (2011). Data získávali pomocí řízených rozhovorů s řediteli a učiteli pilotních 
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(n = 19) i nepilotních (n = 6) gymnázií, dotazníkového šetření s řediteli a učiteli 
(n = 1098), formou případových studií (zkoumány byly texty ŠVP a procesy jejich 
vzniku) a prostřednictvím videostudií (zkoumány byly příležitosti, které reálná výuka 
nabízí pro rozvíjení žákovských kompetencí). Závěrečné expertní šetření bylo zaměřeno 
na kvalitu školy a kurikula z pohledu gymnaziálních ředitelů a učitelů (n = 57). Výsledky 
výzkumu ukázaly, že vůdčí ideje reformy se respondentům jeví jako obtížně uchopitelné, 
chyběl „vrchní mluvčí reformy“, který by objasnil, o reformu čeho se vlastně jedná. 
Upozorňováno bylo také na chybějící „morální podporu“, objevovaly se nejasnosti 
ohledně rolí a odpovědnosti institucí a aktérů zapojených do implementace reformy. 
Výsledky ukazují, že „přinejmenším na pilotních gymnáziích je reforma vnímána jako 
možnost pro uskutečnění spektra změn vztahujících se k profi laci školy, k cílové orientaci 
vzdělávacích oblastí a oborů, k výběru a uspořádání vzdělávacích obsahů, k metodám 
a formám výuky“ (s. 392). Výsledky také ukazují, že „reforma jako taková není na 
gymnáziích většinově akceptována“ (s. 399), přitom „s ideou dvoustupňového kurikula 
respondenti spíše souhlasí, neboť tvorba ŠVP byla dle jejich názoru impulsem k realizaci 
potřebných změn ve školách“ (s. 402). Učitelé se ale často zdráhají vstupovat do role 
tvůrce kurikula. 

Urbánek a Wernerová (2010) hodnotili úspěšnost realizace prvních tří let kurikulární 
reformy v realitě práce sledovaných ZŠ. Výzkum byl proveden kombinací přístupů 
(zúčastněné pozorování, rozhovor, dotazník), zapojilo se do něj 453 respondentů. 
Autoři dospěli ke zjištění, že „učitelé sledovaných škol přijímají předkládané kurikulární 
změny s rozpaky, rezervovaně nebo neutrálně, mnohdy s nedůvěrou“ (s. 9). Výzkum 
ukázal, že učitelé nejsou přesvědčeni o užitečnosti změn a reformu plně nepřijali. Autoři 
charakterizují situaci jako neměnnou a realizaci prvních tří let kurikulární reformy proto 
podle nich nelze považovat za úspěšnou.

Marád (2012) se zabýval implementací vzdělávací oblasti Informační a komunikační 
technologie do školního kurikula a do edukační reality našich škol. Jako metoda 
výzkumu byla použita obsahová analýza náhodně vybraných školních vzdělávacích 
programů podle předem stanovených kritérií (na 50 ZŠ). Autor dospěl k závěru, že 
„ve všech zkoumaných školách je edukace v oblasti ICT orientována na základy práce 
s počítačem, vyhledávání informací prostřednictvím webového prohlížeče a především 
pak na práci v prostředí kancelářských aplikací – textového editoru a tabulkového 
kalkulátoru. Do tematických plánů škol jsou zcela minimálně zařazovány jakékoli formy 
programování (včetně programování edukačního) či učiva zaměřeného na rozvoj 
analytického a tvořivého myšlení. Minimální je rovněž zastoupení učiva, které se týká 
pokročilejší práce s grafi ckými daty (tj. pořizování a úprava audiovizuálního materiálu, 
vytváření multimediálních projektů)“ (s. 359). Na tomto základě autor konstatoval, že se 
lze „oprávněně obávat, zda vlastní proces edukace skutečně směřuje ke komplexnímu 
rozvíjení kompetencí žáků. Vždyť takto zúžené pojetí koncepce výuky ve vzdělávací 
oblasti ICT nemůže samo o sobě naplnit avizované cíle kurikulární reformy“ (s. 660).

Kubů a Šlajchová (2010) mapovali zájem o osobní konzultace k problematice tvorby 
a realizace ŠVP a identifi kovali problematické oblasti tvorby a realizace ŠVP. Dotazní-
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kové šetření bylo provedeno na vzorku 767 pedagogických pracovníků. Analýza uká-
zala, že „učitelé vyžadují od konzultantů praktické zkušenosti a profesionalitu a očeká-
vají, že konzultanty budou pedagogičtí pracovníci, kteří sami prošli úspěšnou tvorbou 
a realizací ŠVP na svých školách“ (s. 131). Výsledky výzkumu také odhalily skutečnost, 
že sledovaná témata autoevaluace školy a hodnocení žáků přináší pedagogům značné 
problémy. Sami učitelé si přitom „dobře uvědomují, že evaluační procesy ve školách jsou 
důležitou a nedílnou složkou výchovně vzdělávacího procesu“ (s. 134).

Srovnáme-li výsledky našeho šetření v oblasti výzkumu kurikula se závěry předchozí 
publikace (Janík et al., 2009), je patrné, že v přehledu absentují obsahové analýzy 
vzdělávacích programů. Kurikulum v projektované formě je omezeno na obsahové 
analýzy učebnic. V případě vzdělávacích programů věnuje aktuální pedagogický 
výzkum pozornost spíše jejich realizované formě, případně sleduje implementaci těchto 
dokumentů.

3.3 Nálezy výzkumu v oblasti procesů vyučování a učení

Miroslav Janík, Tereza Češková, Kateřina Švandová, Kateřina Ševčíková

V následující kapitole se budeme věnovat studiím z oblasti procesů vyučování a učení. 
Procesy vyučování a učení vnímáme jako komponenty, ze kterých se „skládá“ výuka 
(srov. Janík, 2009, s. 178). Studie jsme rozdělili do podkapitol, které se zabývají procesy 
souvisejícími s pojetím výuky (kap. 3.3.1), procesy komunikace a interakce (kap. 3.3.2) 
a procesy orientovanými na žáka (kap. 3.3.3).

3.3.1 Procesy vyučování a učení související s pojetím výuky

V této podkapitole přiblížíme výzkumy, které byly realizovány k problematice výukových 
metod, jejich efektivitě, utváření příležitostí k učení a rozvoji dovedností, dále také 
výzkumy z oblasti domácích studijních činností žáků nebo vztahu procesů výuky a učení 
ke kurikulu.

Kocurová (2010) provedla komparaci analyticko-syntetické (AS) a genetické (G) metody 
ve výuce čtení prostřednictvím sledování vývoje percepčních funkcí. Jako metody 
výzkumu použila dotazník pro učitele (60 respondentů) a tři úrovně baterií zkoušek 
pro žáky (pro začátek 1. ročníku – 196 žáků vyučovaných AS, 74 vyučovaných G; pro 
konec 1. ročníku – 127 žáků vyučovaných AS, 52 vyučovaných G; a pro 2. ročník – 
73 žáků vyučovaných AS, 72 vyučovaných G). Baterie zkoušek byly zaměřeny na 
zkoušky čtení, zrakového rozlišování, porozumění řeči, porozumění větám, sluchovou 
analýzu a syntézu, zrakové rozlišování, čtení s porozuměním a Mottierův test auditivní 
dysgnózie zaměřený na sluchovou paměť nesmyslných struktur. Výsledky zkoušek pro 
počátek 1. ročníku ukázaly, že „rozdíly nebyly zjištěny pouze u zapamatování obrázků, 
u zapamatování rytmu a ve zkoušce rychlého jmenování barev. Ve všech ostatních 
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rozdíly shledány byly a to vždy ve prospěch žáků vyučovaných genetickou metodou“ 
(s. 3). Z výzkumu prováděného na konci 1. ročníku je zřejmé, že „děti vyučované AS 
metodou četly průměrně 33 slov za minutu a děti vyučované G metodou pouze 27, 
rozdíl však není statisticky významný. Statisticky významné rozdíly nebyly shledány 
u výsledků Mottierova testu a ve zkoušce porozumění textu, kde děti pracovaly podle 
čtené instrukce. Signifi kantní rozdíly naopak byly zjištěny v percepčních zkouškách, ve 
sluchové analýze a syntéze ve prospěch dětí vyučovaných genetickou metodou a ve 
zrakovém vnímání ve prospěch dětí vyučovaných analyticko-syntetickou metodou“ 
(s. 4). Výsledky u žáků 2. ročníku ukazují „statisticky významné rozdíly […] patrné 
v 1. minutě čtení standardizovaného textu ve prospěch dětí s AS metodou, obdobně 
jako v porozumění textu. Překvapivě však nebyl zjištěn rozdíl ve 2. minutě čtení tohoto 
textu. Nebyl zjištěn významný rozdíl výkonů sluchové analýzy a naopak byl shledán 
rozdíl ve výkonu sluchové syntézy ve prospěch dětí vyučovaných genetickou metodou. 
Nebyly rovněž zjištěny signifi kantní rozdíly ve výsledcích Mottierova testu, ve zkoušce 
zrakové diskriminace a ve správnosti čtení pseudoslov“ (s. 4–5). Součástí výzkumu 
bylo také zjišťování postojů učitelů k oběma zkoumaným metodám a zjišťování 
četnosti využívání těchto metod. Autorka uvádí, že na 65 % škol je využívána metoda 
analyticko-syntetická a na 38 % škol metoda genetická. Výsledky dále ukazují, že „70 % 
respondentek studovalo na VŠ specializovaný jednosemestrový nebo dvousemestrový 
předmět zaměřený na elementární čtení, o kterém ve 22 % tvrdí, že je vybavil kvalitními 
dobře aplikovatelnými znalostmi, dovednostmi a postoji, ve 42 % dobrými teoretickými, 
ale horšími praktickými aplikacemi, ve 3 % pouze praktickými přístupy bez teoretického 
zakotvení“ (s. 5–6).

Krutilová (2009) analyzovala, jak středoškolští učitelé nahlížejí na možnost prosazení 
metody soutěžní debaty v české škole. Výzkumu se účastnilo osm učitelů, přičemž tři 
z nich byli záměrně vybráni z řad cizinců, aby byl vytvořen také ucelený obraz o tom, 
jak je na problematiku nahlíženo v cizině. Při výzkumu byl využit polostrukturovaný 
hloubkový rozhovor s využitím prvků zakotvené teorie. Výsledky výzkumu naznačují, 
že „učitelé vnímají různé bariéry a stimuly prosazení této vyučovací metody na základě 
vlastní přímé či nepřímé zkušenosti s touto metodou“ (s. 187). Autorka dále uvádí že 
„někteří učitelé mají pocit, že prosazení metody soutěžní debaty v české škole stojí 
v cestě příliš mnoho překážek, které přicházejí zvenčí“ (s. 187), především se jedná 
o názor, že v rámci českého školství je metoda soutěžní debaty neuplatnitelná.

Cílem výzkumu Hübelové (2009) bylo zjistit na základě uplatňování výukových metod 
vyučovací styly učitelů. Jako metoda výzkumu byla použita analýza videozáznamů 
50 vyučovacích hodin zeměpisu na téma přírodní podmínky České republiky u šesti 
učitelů na 2. stupni ZŠ a v nižších ročnících víceletých gymnázií v Brně a okolí 
Videozáznamy jednotlivých vyučovacích hodin byly kódovány s využitím kategoriálního 
systému, který postihoval dvě hlavní oblasti: organizační formy a fáze výuky. Na 
tomto základě bylo sledováno, jaké hlavní výukové metody učitelé uplatňují a z toho 
vyvozovány vyučovací styly učitelů. Výsledky výzkumu ukazují, že „učitelé A, D, E 
formující vyučovací styl jako liberální se snažili podpořit aktivitu žáků vyšším časovým 
zastoupením výukové metody samostatné práce žáků, která se průběžně uplatňovala 
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ve všech fázích výuky. Učitelé podněcovali souvislejší slovní projev v metodě rozhovoru 
s důrazem na vysvětlení zeměpisných vztahů. […] V exekutivním vyučovacím stylu 
učitelů B, C, F se ve většině případů ukázalo značné přebírání zodpovědnosti za průběh 
a řízení výuky, v níž byla potlačena role žáka. To se projevilo zejména ve výrazném 
zastoupení metody vysvětlování, která se prolínala ve všech fázích výuky. Druhou 
nejčastěji zastoupenou metodou byl rozhovor řízený učitelem, jehož odpovědi obvykle 
vyžadovaly jen několik málo slov, event. doplnění věty učitele. […] Dále se ukázalo, že 
z hlediska časového rozložení metod výuky u jednotlivých učitelů, se jejich sled obvykle 
rutinně opakuje“ (s. 69–70).

Srovnání počítačem podporované výuky a frontální výuky ve svém výzkumu provedl 
Mazurek (2011). Obě formy výuky srovnával na tématu změn skupenství. Jako metoda 
výzkumu byl použit pedagogický experiment. Výzkumný vzorek čítal 336 žáků z 12 tříd 
gymnázií Moravskoslezkého kraje. Experimentální skupina byla vyučována pomocí 
multimediálního počítačového programu, kontrolní skupina tradiční frontální metodou. 
Postoje žáků byly zjišťovány pomocí dotazníku. Výsledky ukazují, že „přírůstek vědomostí 
a dovedností žáků v oblasti změn skupenství, retence těchto vědomostí a dovedností 
ani vybrané postoje k dané metodě výuky nebyly u žáků kontrolní ani experimentální 
skupiny statisticky významně odlišné. Dále byla zjištěna vysoká variabilita výsledků 
výuky na jednotlivých školách a rovněž prakticky totožné výsledky dívek a chlapců 
v experimentální skupině“ (s. 45).

Čížková a Radvanová (2009) porovnávaly efektivitu problémově a klasicky vedené 
výuky u žáků nižšího gymnázia na příkladu tematického celku dýchání u člověka. 
Vzorek výzkumu byl tvořen 111 žáky osmiletých gymnázií rozdělených do dvou 
skupin – experimentální, vyučované pomocí problémových metod (problémově 
pojatý výklad, řízený dialog využívající problémové úlohy, práce s textem, vyhledávání 
informací z různých zdrojů, didaktická hra) a kontrolní, vyučované klasickými výukovými 
metodami (výklad, zjišťovací dialog). Jako metoda výzkumu byl použit didaktický 
test. Pretest, posttest I a poststest II byly analyzovány pomocí dvouvýběrových testů, 
korelační analýzy a Chí kvadrát testu. Žáci obou skupin vykazovali téměř shodnou 
vstupní úroveň. V posttestu I uspěli mírně lépe žáci z experimentální skupiny, a to 
zejména v aplikačních a hodnotících úlohách, ve znalostních úlohách podali obdobný 
výkon jako skupina kontrolní. Posttest II řešili žáci obou skupin přibližně stejně úspěšně, 
avšak hůře než posttest I. „Výsledky prokázaly statisticky významný krátkodobý efekt 
problémové výuky na trvalost osvojení učiva žáky, ale nepodařilo se statisticky prokázat 
její dlouhodobý efekt“ (s. 459).

Chvál a Kasíková (2011) provedli srovnání vzdělávacího prostředí na dvou typech škol 
(základní škole a nižším gymnáziu) z hlediska rozvoje kompetence k učení v základním 
vzdělávání. Jako metoda výzkumu byl použit pozorovací arch, a to ve výuce matematiky, 
českého a anglického jazyka na celkem 16 školách (8 ZŠ, 7 víceletých gymnázií a 1 škola, 
která zahrnovala jak třídy ZŠ, tak třídy nižšího stupně víceletých gymnázií; 53 hodin 
na ZŠ a 53 hodin na gymnáziích). Zaznamenáváno bylo 13 typů situací podporujících 
rozvoj kompetence k učení, dva typy situací tlumících rozvoj kompetence k učení a tři 
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důležité globální charakteristiky výuky, které spoluvytvářejí příznivé prostředí pro rozvoj 
kompetence k učení. Autoři konstatovali, že „výzkum neprokázal […] rozdíly ve výuce 
na druhém stupni základní školy a nižším stupni gymnázia v zaměření na podporu 
rozvoje kompetence k učení žáků“ (s. 159). Četnost výskytu a průměr efektivity ukazují 
spíše ve prospěch základních škol.

Vlivem tréninku pracovní paměti na oblast vyšších poznávacích procesů se zabývala 
Páchová (2012). Cílem výzkumu bylo zjistit, zda je možné tréninkem pracovní paměti 
rozvíjet matematické dovednosti. Výzkumný vzorek tvořilo 102 žáků (45 dívek 
a 57 chlapců). Výzkum byl proveden ve třech fázích (pretest, tréninková fáze a retest). 
Pretest a retest obsahovaly testy fl uidní inteligence, matematických dovedností 
a paměťové schopnosti. Tréninková fáze probíhala dvakrát týdně 40 minut po dobu 
asi měsíce a půl (každý žák celkem asi 400 minut). „Korelační analýza ukázala vztah 
paměťových funkcí a vyšších poznávacích procesů […] Nejvlivnější z pamětí se 
ukázala paměť zrakově prostorová […] Byla nalezena vysoká korelace mezi inteligencí 
a pracovní pamětí. Vztah mezi matematickými schopnostmi a pracovní pamětí byl 
rovněž signifi kantní, ale celkově o něco nižší“ (s. 439). Na základě výsledků autorka 
konstatovala, že „zlepšení v oblasti zrakově prostorové pracovní paměti vedlo k transferu 
do oblasti vyšších poznávacích procesů“ (s. 438). Pomocí tréninku pracovní paměti lze 
proto podle autorky rozvíjet oblast inteligence i matematických dovedností.

Domácí studijní činností žáků se zabývala Jursová (2010). Cílem studie bylo zjistit 
časové zatížení žáků domácími úkoly, charakter učebních činností v rámci přípravy na 
školní vyučování a postoj žáků k těmto činnostem jako součásti sebevzdělávání. Jako 
metoda výzkumu bylo provedeno dotazníkové šetření doplněné rozhovory. Výzkumný 
vzorek tvořilo 200 žáků 2. stupně ZŠ. Výsledky výzkumu ukazují, že „hlavní součástí 
domácí přípravy je opakování a procvičování učiva […] a to nejvíce ve formě písemné 
[…] nadpoloviční většina žáků se často (aspoň 1x týdně) věnuje také ústnímu opakování 
a procvičování učiva“ (s. 6). Mezi nejpoužívanější učební pomůcky se podle výzkumu 
řadí učebnice a sešity, často doplněné pracovními listy. Průměrně se žáci domácí 
přípravě věnují půl hodiny denně (dívky 35 minut, chlapci 33 minut) a chápou ji jako 
„samozřejmou součást školního vzdělávání“ (s. 7). Domácí příprava na výuku má ale 
bohužel velmi často povahu mechanických učebních činností.

Současná teorie a praxe dějepisného vzdělávání na školách byla tématem výzkumu, 
který realizovaly Gracová a Labischová (2012). Cíli výzkumu bylo postihnout vybrané 
aspekty historického vědomí žáků základních škol (14–15 let, n = 710), středních 
odborných škol (17–18 let, n = 586) a gymnázií (17–18 let, n = 624), studentů učitelství 
dějepisu (n = 347) a vyučujících předmětu dějepis (n = 257). Dalšími cíli výzkumu bylo 
zjistit vliv pojetí historie u učitelů na pojetí minulosti u žáků, charakterizovat aktuální 
podobu výuky dějepisu na školách a postihnout míru, do jaké odpovídá aktuálním, 
kurikulárně zakotveným teoriím dějepisného vzdělávání a postihnout učitelovo pojetí 
učiva dějepisu. Výzkum byl proveden za využití metod a technik focus groups, dotazníku 
a hloubkových interview. Výsledky týkající se obliby konkrétní geografi cké perspektivy 
dějin ukázaly, že „žáci základních (61 %), středních odborných (57 %) škol a gymnázií 
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(65 %) upřednostňují jednoznačně světové dějiny“ (s. 524). Nejmenší zájem projevili 
respondenti o dějiny širšího, přeshraničního regionu (např. Slezska). U všech skupin 
respondentů se vysoké oblibě z hlediska preferované tematické perspektivy dějin „těší 
příběhy ze života slavných historických osobností (nejvíce u univerzitních studentů – 
49 %, nejméně u žáků základních škol – 32 %)“ (s. 526). Z výsledků výzkumu dále 
vyplývá, že „zájem žáků základních, středních odborných škol a gymnázií (shodně 
43 %) se upíná nejvíce k období druhé světové války a nacistické okupace. Univerzitní 
studenti (36 %) a pedagogové (39 %) se však obracejí raději k dějinám středověku“ 
(s. 527). Z hlediska akcentace vzdělávacího obsahu 48 % studentů učitelství a stávajících 
učitelů dějepisu spatřuje těžiště historické edukace v národních dějinách, obecné dějiny 
představují prioritu pouze pro 9 % dotázaných. Výsledky zkoumání současného stavu 
výuky naznačují, že „nejfrekventovaněji zastoupenou metodou prezentace učiva 
zůstává i nadále učitelův výklad (86 %) […] Samozřejmost diskusních metod deklarovala 
téměř polovina pedagogů, avšak ve výuce se s nimi pravidelně setkávala pouze třetina 
studentů“ (s. 530). Co se týče práce s historickými prameny, „nejčastěji se v hodinách 
dějepisu pracuje s fotografi emi (21 %) […], s krásnou literaturou se v dějepise dnešní 
středoškoláci vesměs nesetkávají vůbec“ (s. 532–533). Z výzkumu dále vyplývá, že 
„současností končí výuku českých dějin 40 % učitelů […] Třetina pedagogů to „stihne“ 
k rozdělení Československa“ (s. 535). Výsledky také naznačují, že naplňování aktuálních 
trendů ve výuce dějepisu z hlediska tematické perspektivy se prosazuje především na 
základě dějin židovského národa či židovského etnika žijícího na našem území.

Do této skupiny výzkumů patří také studie Šebestové, Najvara a Janíka (2011) zabývající 
se příležitostmi k rozvíjení řečových dovedností (studii přibližujeme v kap. 4.4)

3.3.2 Procesy komunikace a interakce mezi učitelem a žákem

V této podkapitole se budeme zabývat výzkumy, které se zaměřují na interakci 
a komunikaci mezi žákem a učitelem. Toto téma se jeví jako jedno z nejpočetněji 
zastoupených témat v současném pedagogickém výzkumu. Ve stručnosti zde 
představujeme výzkumy, které byly realizovány k tématům komunikace a interakce ve 
třídě v různých podobách a kontextech, vztahy mezi učitelem a žáky a fenomén soutěže 
výuce.

Angažovanost žáků ve výukové komunikaci na druhém stupni základní školy zkoumali 
Šeďová a Švaříček (2010a). Jako metody výzkumu byly použity především pozorování 
a videostudie vyučovacích hodin, dále také hloubkové rozhovory s učiteli (n = 16) 
a dotazníky pro žáky (n = 256). Výsledky ukazují, „že žáci jsou ochotni ve vysoké míře 
účastnit se na výuce receptivním způsobem. Udržují pozornost, sledují výklad látky 
a snaží se plnit pokyny učitele. Pouze jedna třetina žáku je však aktivní produktivním 
způsobem zahrnujícím hlášení se v hodině a naopak přes 40 % žáku se snaží vyvolání 
vyhnout. O tom, do jaké míry budou žáci aktivní, rozhoduje především hodnota, kterou 
připisují dobrým známkám a vzdělání obecně, nikoli jejich reálný prospěch“ (s. 43).

V další studii se Šeďová a Švaříček (2010b) zabývali problematikou zamlčeného hod-
nocení a zpětné vazby ve výukové komunikaci. Jejich cílem bylo popsat mechanismus 
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učitelské zpětné vazby tak, jak se objevuje v běžných vyučovacích hodinách na 2. stupni 
ZŠ. Zkoumána byla výuka 16 učitelů vyučujících český jazyk, dějepis nebo občanskou 
výchovu, a to skrze terénní výzkum etnografi ckého charakteru. Nejprve byl proveden 
vstupní rozhovor s učiteli, poté pozorování v hodinách (u každého učitelé byly prove-
deny dva videozáznamy vyučovacích hodin). Bezprostředně po ukončení nahrávání byl 
žákům distribuován dotazník zaměřený na jejich vlastní vnímání komunikace v uply-
nulé hodině a nakonec byly s časovým odstupem provedeny závěrečné individuální 
rozhovory s učiteli (snaha získat co nejvíce informací o specifi ckých jevech, které byly 
ve výuce toho kterého učitele zaznamenány). Z výsledků vyplývá, že „zpětná vazba 
se v českých školách stále uplatňuje ve velmi málo rozpracované podobě. Nejčastěji 
je uplatňován mechanismus zamlčeného hodnocení, kdy žákovská odpověď není nijak 
explicitně zhodnocena, sdělení, že byla uznána jako správná, vyrozumí žáci z toho, že 
učitel pokračuje k další otázce […] Hodnocení je tak zamlčené, je skryté ve stínu nové 
iniciační pobídky, z nějž vystupuje pouze ve chvíli, kdy je replika žáka nesprávná a učitel 
to musí dát najevo“ (s. 82).

Vaďurová (2011) se zabývala genderově stereotypními vzorci chování v pedagogické 
komunikaci na druhém stupni základní školy. Na vzorku 8 vyučovacích hodin (dějepis, 
občanská nauka a český jazyk) 8 vyučujících se snažila detekovat vzorce genderových 
stereotypů v interakci žák/yně – učitel/ka – rozdíly v přístupu k žactvu s ohledem na 
pohlaví a existenci různých tendencí v aktivitě a participaci v průběhu pedagogické 
komunikace u žáků a žákyň. Použito bylo nestrukturované nezúčastněné pozorovaní 
videostudií a následná kvalitativní analýza vyřčených replik. Z výsledků vyplývá, že je ve 
třídách „komunikační prostor věnován především chlapcům – učitelé/ky je nevědomky 
upřednostňují ve vyvolávání, a chlapci jsou tak více motivováni a zapojováni do výuky“ 
(s. 222). Co se týká délky replik, převažují u chlapců, stejně jako u dívek jednoslovné až 
pětislovné odpovědi.

Strukturou a obsahem výukové komunikace mezi učitelem a žáky se ve svém výzkumu 
zabývali Švaříček a Šalamounová (2011). Autoři zaměřili pozornost na učitelské otázky 
a žákovské odpovědi v rámci komunikace ve školní třídě na 2. stupni ZŠ. Vzorek tvořilo 
16 různých tříd 2. stupně ZŠ (7.–9. ročník) vyučovaných 16 různými učiteli na 4 různých 
školách. Vyučující, kteří se výzkumu zúčastnili, vyučovali ve sledovaných třídách český 
jazyk, dějepis nebo občanskou výchovu. Ve výzkumu bylo využito zúčastněného 
pozorování ve třídách, videostudie vyučovacích hodin, dotazníky pro žáky a hloubkové 
rozhovory s učiteli. Z výsledků výzkumu vyplývá, že počet otázek se v jednotlivých 
vyučovacích hodinách velmi liší. Nejméně autoři zaznamenali 8 otázek (hodina literatury, 
kdy žáci ve dvou třetinách času prezentovali svoje referáty na téma Co jsem četl) 
a nejvíce 144 otázek (hodina mluvnice). „Kvalitativní analýza prokázala, že učitelské 
otázky nejsou v hodině náhodně rozloženy, ale odvisí od vzdělávacího cíle, který v dané 
sekvenci výukové komunikace učitel realizuje […] Pokud se učitel rozhodne, že žáci 
budou pouze látku opakovat (reprodukovat), pak neklade téměř žádné otázky. Jestliže 
se učitel zaměří na memorování určité látky právě či nedávno probírané, pak klade 
v rychlém sledu jednoduché otázky nižší kognitivní náročnosti […] Teprve tehdy, když 
se učitel snaží přimět žáky k formulování svých vlastních názorů na předem dané téma, 
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klade otevřené otázky vyšší kognitivní náročnosti“ (s. 48). Autoři věnovali pozornost 
také strategiím, které mohou žáci používat při hledání odpovědí na otázky učitele. 
Pozornost zaměřili na dvě kognitivní strategie, na kterých demonstrují, jak mohou žáci 
postupovat při hledání odpovědí na otázky učitele – první z nich označují jako odpověď 
na základě kolokability, spojitosti slov (spolu s určitým slovem dojde k vybavení slova, 
které se k němu často váže), druhou jako odpověď analogií (duplikování dříve využitého 
mechanismu).

Procházková, Havelková a Kachlík (2009) se ve svém výzkumu zabývali vzděláváním 
a komunikací nadaných žáků v mladším školním věku. Cílem výzkumu bylo popsat 
specifi ka komunikace rozumově nadaných žáků z pohledu učitele. Výzkumný vzorek 
tvořilo 48 učitelů 1. stupně ZŠ. Jako metoda výzkumu byl použit strukturovaný dotazník 
zaměřený na charakteristiku respondentů, jejich znalosti o problematice nadaných 
žáků a jejich komunikace a na komparaci výstupů komunikačních kompetencí podle 
RVP ZV u žáků nadaných a u běžné populace. Získaná data byla zpracována pomocí 
programu Statistica, využita byla metoda ANOVA. „Z dotazování je zřejmé, že nadané 
dítě komunikuje s učitelem více a častěji než děti z běžné populace. Nadaní žáci mají více 
dotazů […], používají odborné výrazy, na otázky reagují pohotověji a aktivněji“ (s. 643). 
V 37,9 % nepreferují učitelé komunikaci s nadaným, protože by museli volit přesnou 
terminologii. U nadaných je podle respondentů „evidentní potřeba seberealizace 
a touha po uplatnění všeho, co vědí, ztížená schopnost nonverbální komunikace 
a strach z neúspěchu. Nadané dítě je oblíbené v kolektivu spolužáků, méně populární 
u vyučujících, pro něž nadané děti znamenají zátěž a náročnější přípravu na výuku“ 
(s. 643). 55 % respondentů shledává, že nadaní mají větší schopnost empatie než běžná 
populace a 39,7 % nachází u nadaných větší smysl pro spravedlnost. „Za nejčastější 
specifi ka komunikace nadaných žáků učitelé považovali lepší orientaci v problematice, 
rychlé splnění jasně stanoveného cíle, zájem o problematiku do hloubky, aj.“ (s. 643).

Cílem výzkumu Šeďové et al. (2011) bylo popsat a prozkoumat strukturu dialogické 
výukové komunikace na druhém stupni základních škol. Jako metody výzkumu byly 
použity hloubkové rozhovory (mapující rámcové postoje učitelů k výukové komunika-
ci a deklarované komunikační postupy), série pozorování na základě vlastního pozo-
rovacího systému (zaměřen na identifi kaci různých typů činností ve třídě) završené 
2 videozáznamy vyučovacích hodin, a dotazníky (distribuovány žákům po natočení 
druhého videozáznamu), které mapovaly vnímání komunikace v právě uplynulé hodině. 
Výzkumný vzorek tvořilo 32 videozáznamů vyučovacích hodin (vyučovaných 16 učiteli 
v 16 různých třídách). Výsledky ukazují, že za nejtypičtější strukturu dialogické komuni-
kace ve školní třídě lze považovat komunikaci iniciovanou učitelem. Dále byly identifi -
kovány další dva typy komunikace: komunikace iniciovaná žákem a hra na učitele, jimž 
dosud nebyla v odborné literatuře věnována soustředěná pozornost.

Šeďová (2011b) se zabývala problematikou pseudodialogu v dialogickém vyučování. 
Cílem výzkumu bylo představit koncept dialogického vyučování a na základě analýzy 
empirických dat z výzkumného projektu Komunikace ve školní třídě prověřit, do jaké 
míry je tento koncept naplňován ve výuce na 2. stupni ZŠ. Výzkumný vzorek tvořilo 
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16 různých tříd 2. stupně ZŠ (7.–9. ročník) vyučovaných 16 různými učiteli na 4 různých 
školách. Vyučující, kteří se výzkumu zúčastnili, vyučovali ve sledovaných třídách český 
jazyk, dějepis nebo občanskou výchovu. Jako metoda výzkumu byla použita analýza 
hloubkových rozhovorů. Výsledky ukazují, že formy dialogického vyučování (tematická 
diskuse, produktivní dialog) nebyly zastoupeny příliš početně. Dále z výzkumu vyplývá, 
že „pokud již dialog či diskuse nastanou, bývají provázeny některými obtížemi, které 
snižují jejich didaktickou účinnost […] pro učitele v praxi je nesmírně těžké dosáhnout 
ideálu dialogického vyučování tak, jak je popsán v odborné literatuře. Pokud se o to 
pokoušejí, zažívají často frustraci a zklamání“ (s. 44).

Tomická (2012) se zabývala problematikou narušené komunikační schopnosti a čtenářské 
gramotnosti. Cílem výzkumu bylo představit zjištění, která se prokázala při prohloubení 
diagnostického procesu školní zralosti o metodu Orientačního logopedického vyšetření. 
Mapována byla četnost narušené komunikační schopnosti (NKS) u žáků nastupujících 
do 1. ročníku ZŠ (848 respondentů). Ke zjištění nejčastěji narušené komunikační 
schopnosti, tj. dyslalie, byly použity diagnostické metody. U všech respondentů byla 
mapována závažnost této diagnózy. Výsledky ukazují, že „86,3 % z celkového počtu 
respondentů má narušenou komunikační schopnost“ (s. 183). NKS1 (dyslalie L – levis, 
dyslalie G – gravis, dyslalie T – tetismus) má 22,2 % respondentů a NKS2 (breptavost, 
dysartie, huhňavost, jazykový cit, koktavost, nemluvnost, mutismus, opožděný vývoj řeči, 
patolalie, dyspraxie, dysfázie) má až 64,2 % respondentů. „U sociálně znevýhodněných 
respondentů má narušenou komunikační schopnost 89,8 % respondentů, přičemž 
NKS1 má diagnostikováno 9,4 % a NKS2 80,5 % respondentů“ (s. 185). U zdravotně 
znevýhodněných pacientů byla narušená komunikační schopnost diagnostikována 
u 67,8 % respondentů (NKS1 – 12,6 %, NKS2 – 55,2 %). Na základě výsledků výzkumu 
se podle autorky „jeví jako vhodné zařadit logopedickou diagnostiku do šetření školní 
zralosti se zaměřením na jednotlivé řečové roviny“ (s. 187).

Janíková (2010) zkoumala odlišnosti ve vnímání interakčního stylu učitelů tělesné 
výchovy na 2. stupni ZŠ. Zjišťováno bylo vnímání interakčního stylu učitelů sebou 
samými, vnímání žáky, genderové rozdíly, rozdíly v závislosti na délce praxe a rozdíly dané 
povahou předmětu. Problematika byla zkoumána na vzorku 19 učitelů tělesné výchovy 
a jejich 889 žáků. Použit by dotazník interakčního stylu učitele (Gavora, Mareš, & den 
Brok, 2003), který vznikl modifikací dotazníku Questionnaire on Teacher Interaction 
(Wubbels & Levy, 1993). Dotazník se skládá z 64 škálových položek, odpovědi na 
položky byly uspořádány do osmi sektorů. Každý sektor reprezentuje jednu specifi ckou 
vlastnost učitele tak, jak se projevuje v jeho interakci se žáky. Z výsledků vyplývá, že 
„učitelé se na rozdíl od jejich žáků vnímají lépe z hlediska organizace, pomoci, pochopení, 
vedení k zodpovědnosti a vnímají se jako více přísní. Zatímco žáci je vnímají jako více 
nejisté a více kárající“ (s. 77). Výsledky dále ukazují, že „statisticky významné rozdíly 
v závislosti na délce praxe byly u učitelů s délkou praxe 6 až 15 let zjištěny u vedení 
k zodpovědnosti a přísnosti. V obou případech měli učitelé vyšší hodnoty než žáci. Ve 
skupině učitelů s délkou praxe 16 a více let, se ukázalo, že učitelé se oproti žákům 
vnímají jako lepší organizátoři, jako více napomáhající, více vedoucí k zodpovědnosti, 
kdežto žáci je vnímají jako více kárající. U žen-učitelek se ukázalo, že se oproti svým 
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žákům vnímají jako více přísné. U mužů-učitelů se zjistilo, že se na rozdíl od svých 
žáků vnímají jako lepší organizátoři, jako více pomáhající, více vedoucí k zodpovědnosti 
a jako přísnější. Oproti tomu je jejich žáci vnímají jako více kárající“ (s. 77).

Cílem výzkumu Bradové (2012) bylo zjistit, jaké jsou učitelsko-žákovské preference 
při obsazování prostoru školní třídy na 2. stupni základní školy. Jako metoda výzkumu 
byly použity přímé pozorování (20 pozorovacích dní, celkem 100 vyučovacích hodin), 
polostrukturované rozhovory s třídními učiteli a nestrukturované rozhovory s ostatními 
učiteli a žáky. Výzkumný vzorek tvořilo 56 žáků a 13 učitelů 2. stupně ZŠ. Z výsledků 
vyplývá, že rozsazování žáků je mnohofaktorový dynamický činitel, procházející 
několika stádii vývoje: (1) adaptačním (počátečním, tvořeným výhradně žáky na základě 
jejich preferencí, s funkcí zejména socializační); (2) disciplinačním (zasedací pořádek je 
výhradně v rukou učitele, funkce je kontrolní, disciplinační a motivační); (3) stabilizačním 
(stabilizační funkce – učitelé již eliminovali rušivé vlivy, jsou rovněž tolerantnější 
k opětovnému krátkodobému přesazování z vlastní iniciativy žáků, tj. tzv. instantnímu 
přesazování) a (4) liberalizačním (na konci školního roku, spojené s uvolněním pravidel) 
(s. 89–90). 

Makovská (2010) se zabývala tím, jak žáci ve svých vyprávěních pojednávají o distribuci 
moci v kontextu školního prostředí. Výzkumný vzorek tvořilo 12 žáků třetího ročníku 
střední školy. Využito bylo autobiografi cké psaní, jehož výsledkem jsou tzv. personální 
narativy – vyprávění o událostech z vlastního života, které respondenti považují za 
důležité v kontextu školního prostředí. Psána byla v první osobě singuláru, doplněna 
byla vyprávěním převedeným do er-formy, kdy žáci nahlížejí sebe sama a své jednání 
očima nezaujatého vypravěče. Autorka využila narativní analýzy, interpretačním rámcem 
byla analýza žánru, v němž je vyprávění konstruováno – komedie, romance, tragédie 
a satira. Podle výsledků žáci, kteří sebe samé interpretují jako hrdiny romance, mají svůj 
osud zcela ve svých rukou a učitele vnímají jako zdroje informací nebo lidi „navíc“, tedy 
ty, kteří jim v životě k ničemu nejsou. „U vypravěčů-hrdinů tragédie je pak mechanismus 
opačný – žáci ve svých příbězích nemohou dění kolem sebe ovlivnit, jsou toho názoru, 
že je učitelé vidí „z výšky“, nebo to radši nechtějí vědět“ (s. 149). V nejčastěji užitém 
žánru – žánru ironie a satiry je žák-vypravěč spíše v skrytu jako hodnotící pozorovatel 
a učitele vidí jako obyčejného člověka s obyčejnými problémy, jenž není nadřazen, ale 
„jedním z nás“. 

Vrbová a Stuchlíková (2012) zkoumaly školní podvádění starších žáků. Výzkumu 
se účastnilo 119 žáků kvarty osmiletého gymnázia a 282 žáků devátých ročníků ZŠ. 
Jako metoda výzkumy bylo použito dotazníkové šetření. Použitý dotazník obsahoval 
66 položek, z toho 19 položek se týkalo přímo podvádění. V první fázi bylo zjišťováno, 
co dnešní čeští adolescenti vnímají ve škole jako podvádění. Na základě předběžného 
šetření byla vytvořena pracovní hypotéza čtyř typů podvádění (výkon s pomocí, výkon 
s časovým bonusem, chování tlumící špatný výkon, falšování (kupování) výkonu). Do 
dotazníku byly zařazeny pouze první tři typy. V druhé fázi byla na základě výpovědí žáků 
zjišťována existence těchto typů nečestného chování ve škole, jejich četnost a případné 
korelace podvádění s vybranými charakteristikami žáka. Výsledky výzkumu ukazují, že 



57

původní předpoklad, že existují tři typy nečestného chování ve škole, se faktorovou 
analýzou nepotvrdil. Extrahovány byly jenom dva faktory, které autorky označují jako 
opisování a lhaní. Výsledky ukazují, že „65 % žáků uvádí, že se v uplynulém roce 
chovalo alespoň občas způsobem, který vnímáme jako podvádění (opisování), zatímco 
klamání alespoň občas připouští jenom 9 % žáků. Devadesát procent žáků uvádí, že 
v předchozím školním roce nechali opsat své spolužáky a 88 % žáků naopak vidělo, jak 
jejich spolužáci opisují“ (s. 325). V průměru opisovaly více dívky než chlapci, nejedná se 
ale o signifi kantní rozdíl. Výzkum nezjistil také signifi kantní rozdíly v opisování a lhaní 
mezi žáky ZŠ a kvartou osmiletých gymnázií. Podle výzkumu „možná překvapivě […] 
víc opisují i lžou žáci s lepším prospěchem. Praktická významnost tohoto zjištění ovšem 
není příliš velká […]“ (s. 325–326).

Krejčová a Vosyková (2011) se ve svém výzkumu zaměřily na soutěže a soutěžení 
v hodinách matematiky z pohledu žáků a pedagogů. Cílem výzkumu bylo zjistit 
stanoviska žáků 1. stupně ZŠ k zařazování matematických soutěží do vyučování (názory 
obecně, názory k soutěžím individuálním a skupinovým), stanovit, které proměnné 
mají vliv na tyto postoje a provést jejich kategorizaci. Zjišťovány byly také názory 
učitelů na tyto pedagogické metody (jejich vliv na zapojení žáků do učebního procesu, 
navození produktivního pracovního klimatu, aktivizaci myšlenkového úsilí, vzbuzení 
zájmu o předmět, z dlouhodobějšího hlediska pak názor na zvyšování matematické 
kultury). Výzkumný vzorek tvořilo 1 119 žáků 1. stupně ZŠ (výběr záměrný a dostupný) 
a 57 učitelů. Využit byl rozhovor s žáky 1. a 2. ročníku a polostrukturovaný dotazník 
pro žáky 3., 4. a 5. ročníku. V rámci výzkumu proběhlo také pozorování (každý ze 
zúčastněných učitelů připravil a realizoval dvě vyučovací hodiny, jejichž součástí byly 
čtyři soutěže – dvě individuální a dvě skupinové). Z výsledků výzkumu vyplývá, že 
se soutěže v hodinách matematiky těší u žáků 1. stupně ZŠ značné oblibě. „Přibližně 
75 % respondentů označilo možnost „rád“, pouze necelých 13 % „nerad“, odpověď 
„nevím“ zvolilo 12 % zúčastněných […] Pokud jde o ročníky, lze s trochou zjednodušení 
konstatovat, že s rostoucím věkem žáci upřednostňují skupinové soutěže a naopak 
mírně klesá preference individuálních“ (s. 40). Také převážná část učitelů (97 %) se 
k zařazování soutěží do vyučování vyslovila kladně.

Fenoménem soutěží se zabývala také Knotková (2009). Na vzorku 8 učitelů z klasických 
ZŠ, speciální třídy při ZŠ, waldorfských škol, gymnázií a střední průmyslové školy zkou-
mala pomocí polostrukturovaných rozhovorů postoje učitelů k soutěžím a soutěživosti 
a uplatnění těchto metod v edukačním procesu. Z výsledné kontrastní analýzy extrém-
ních postojů učitelů vyplývá, že soutěž v edukačním procesu často slouží „jako nástroj 
k dosahování specifi ckých cílů, které jsou nějakým způsobem se školou či životem v ní 
svázány. Soutěže bývá využíváno jako nástroje k rozvoji nadanějších žáků (formou úko-
lů navíc), také jako nástroje pro získávání specifi ckých dovedností (dodržování pravidel, 
fair play, umění prohrávat, ale také k osvojování vlastností jako např. průbojnosti atd.). 
Soutěže rovněž slouží pro učitele jako nástroj k vybočení z každodenní školské rutiny“ 
(s. 158).
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3.3.3 Žák – učení, autoregulace, řešení problémů 

V následující podkapitole přiblížíme studie, které se zaměřují na žáka v rámci procesů, 
odehrávajících se ve výuce a učení. Budeme se zabývat studiemi, ve kterých jsou zkou-
mány žákovské strategie a autoregulace učení, učební styl žáků nebo techniky změny 
chování žáků. 

Makovská (2011a) provedla výzkum, jehož cílem bylo identifi kovat některé z mechanis-
mů, které jsou žáky využívány ve snaze zodpovědět otázku učitele. Výzkumný vzorek 
tvořilo 16 tříd 7. a 8. ročníku ZŠ vyučovaných 16 různými učiteli. Jako metody výzku-
mu byly použity pozorování a videozáznamy vyučovacích hodin, opakované hloubkové 
rozhovory s učiteli a dotazník pro žáky. Výsledky ukazují, že „na jednu otázku mohou 
žáci reagovat více odpověďmi, což potvrzuje skutečnost, že adekvátních žákovských 
replik je v analyzovaných datech dvakrát více než učitelských otázek“ (s. 53). Dále je 
z výsledků patrné, že „většina žákovských replik je tvořena předem danými (uzavřený-
mi) odpověďmi, zatímco jen menšina žákovských replik je tvořena odpověďmi otevřený-
mi, z nichž je navíc jen necelá polovina zodpovězena na vyšší kognitivní úrovni“ (s. 67). 
Výsledky výzkumu ukazují také, že do žákovského hledání odpovědí bez ohledu na 
kognitivní náročnost či typ otázky položené učitelem vstupuje mechanismus „osvojení 
strategií, kterými žáci reagují na iniciace ze strany učitele. Učitelské otázky, samotné uči-
vo nebo předcházející žákovské odpovědi spolu se zpětnou vazbou učitele totiž mnohdy 
nabývají formy, v níž je včleněno vodítko ke správné či možné odpovědi“ (s. 67–68).

Čtenářskými strategiemi žáků prvního stupně základní školy se zabývala Najvarová 
(2010). Na základě zjištění z předcházejících fází výzkumu si pro popisovanou studii 
autorka stanovila za cíl zjistit, které čtenářské charakteristiky odlišují úspěšné čtenáře od 
neúspěšných, které strategie žáci při čtení užívají a jaký způsob práce s texty vyžadují od 
žáků učitelé. Výzkumu se zúčastnilo 22 žáků (10 chlapců, 12 dívek) na konci 5. ročníku 
ZŠ. Jednalo se o vždy o dva žáky z každé v předcházející fázi výzkumu zkoumané třídy – 
žáci, kteří v testu čtenářské gramotnosti dopadli nejlépe a nejhůře (tj. extrémní případy). 
Zjišťovány byly faktory, které ovlivnily jejich výsledek v testu čtenářské gramotnosti. 
Žákům byla předložena sada šesti textů s úkoly různé povahy. Během práce s texty 
byli žáci pozorováni, sledováno bylo obzvlášť používání čtenářských strategií. Využito 
bylo in-akční metody verbalizace, tzv. hlasitého uvažování v průběhu plnění úkolu. 
Pomocí polostrukturovaného rozhovoru byly zjišťovány postoje žáků ke čtení, způsob 
jejich učení z textu a způsob práce s texty. Podle výsledků výzkumu „žáci, kteří jsou 
ve čtení úspěšnější […], používají čtenářské strategie častěji než žáci méně úspěšní, 
a to u všech zkoumaných strategií. Existují však rozdíly v používání jednotlivých 
strategií“ (s. 58). Výsledky výzkumu naznačují, že „žáci zkoumaných tříd nejsou 
k používání čtenářských strategií ve školách systematicky vedeni, zdá se, že podstatnou 
roli v rozvoji čtenářské gramotnosti zastává rodinné zázemí žáků. Z výpovědí žáků 
vyplývá, že učitelé nezohledňují individuální možnosti žáku, nepodporují aktivní práci 
s textem (např. vyhledávání v doplňkových zdrojích, rozvoj tichého čtení, samostatné 
zpracovávání informací), dávají přednost frontální práci s texty, především s učebnicí, 
v hodinách převládá hlasité předčítání textu. Dle výpovědí žáků učitelé často vyžadují 
reprodukci učiva (často doslovnou)“ (s. 61–62).
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Problematikou vlivu metakognitivních strategií na rozvoj dovedností žáků autoregu-
lovat své učení se zabývala Foltýnová (2009). Autorka si stanovila tři základní cíle: 
(1) diagnostikovat úroveň osvojení autoregulačních dovedností u žáků 2. stupně ZŠ; 
(2) zhodnotit, zda výuka spočívající v nácviku metakognitivních strategií přispívá k roz-
voji autoregulačních dovedností; (3) popsat a analyzovat učební prostředí ovlivňující roz-
voj metakognice, zhodnocení kladů i záporů navrhnutého způsobu intervence a zhod-
nocení úspěšnosti nácviku metakognitivních strategií u extrémních případů. Výzkumný 
vzorek tvořilo 487 žáků 6.–8. ročníku ZŠ. Ke zjištění úrovně osvojení autoregulačních 
dovedností v první části výzkumného šetření byl sestaven dotazník obsahově vycházející 
z teorie cyklických fází (Zimmerman, 2002) a z dotazníku uplatněného v mezinárodním 
srovnávacím šetření PISA (srov. Artelt, 2003). Pro dosažení stanovených cílů druhé části 
výzkumu byla na vzorku 15 žáků využita metoda experimentu, kde byla srovnávána 
úroveň osvojení autoregulačních dovedností před a po záměrné intervenci. Při tomto 
experimentálním postupu byly využity dotazník, analýza dokumentů (pracovní listy), 
participační pozorování a doplňující interview s učitelem-pedagogem. Získané informace 
z interview s učitelem-pedagogem byly vyhodnoceny v třetí části výzkumu (vzorek čtyř 
extrémních případů). Výsledky první části výzkumu ukazují, že „nejpočetnější skupinu 
(celkem 42 % žáků z výzkumného vzorku) tvořili žáci, kteří dosáhli úrovně pouze čás-
tečně osvojených autoregulačních dovedností. Do druhé nejpočetnější kategorie (téměř 
neosvojené autoregulační dovednosti) spadalo 32 % z celkového počtu respondentů 
[…] Při hodnocení jednotlivých autoregulačních dovedností byla zjištěna signifikantně 
odlišná míra jejich osvojení […] Ze zjištěných výsledků lze dále usuzovat, že zkoumaní 
žáci byli vnitřně velmi málo motivováni a orientováni především na výslednou známku 
a dosažené výsledky. Proces, jakým k výsledné známce a výsledkům dospěli, žáci za 
významný nepokládali“ (s. 82–83). V rámci výsledků druhé části výzkumu byla potvr-
zena hypotéza, „že systematický nácvik metakognitivních strategií vede ke zvýšení míry 
osvojení autoregulačních dovedností. Při porovnávání jednotlivých dovedností byl po 
absolvování experimentální výuky u zkoumaných žáků prokázán největší pokrok v míře 
osvojení dovedností stanovení vlastních cílů a sebehodnocení vlastních metod. Naopak 
nejmenší změnu v míře osvojení vykazovala dovednost osvojení strategie pro zvlád-
nutí úkolu a dovednost kontrolovat a měnit průběh učení za účelem dosažení cíle“ 
(s. 83–84). „Výsledky třetí části potvrzují předpoklad, že pokud učitel vhodně uplat-
ňuje zásady metakognitivní výuky a dochází k postupnému nácviku, tréninku a k učení 
metakognitivních strategií, lze u jedinců tyto metakognitivní strategie úspěšně rozvíjet 
a osvojovat“ (s. 86).

Hrbáčková (2009) se pokusila zjistit, co je charakteristické pro tzv. angažovaného nebo 
přemýšlivého čtenáře na 1. stupni ZŠ v období, v němž žáci přecházejí od učení se 
číst k učení se pomocí čtení a zda existuje spojitost autoregulačních a čtenářských 
dovedností žáků v tomto specifickém věku. Výzkumný vzorek tvořilo 234 žáků 
3. a 4. ročníku ZŠ. Ve výzkumu bylo využito testu PIRLS (2001) a Testu metakognitivních 
dovedností a znalostí (Desoete, Roeyers, & Buysse, 2001). Úroveň čtenářského 
rozvoje byla stanovena prostřednictvím hodnocení učitele čtení na základě indikátorů 
čtenářského rozvoje (Hausenblas, 2001), na jehož základě byli žáci rozděleni do tří 
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úrovní (A – výborní, B – průměrní, C – podprůměrní čtenáři). „Analýza ukázala, že 
výborní čtenáři (s vyšší úrovní čtenářského rozvoje) dosahují vyššího skóre v kognitivních 
faktorech a také ve všech faktorech metakognitivních. Nejenom, že používají čtenářské 
dovednosti (kognitivní oblast), ale umějí tyto dovednosti i použít a nad celým procesem 
čtení přemýšlejí. Výborní čtenáři se liší od těch slabších v tom, že si veškeré čtenářské 
aktivity uvědomují, plánují, monitorují a vyhodnocují. Kromě znalostí disponují také 
dovednostmi kontroly a regulace celého procesu čtení“ (s. 89).

Škoda, Doulík a Jindráček (2012) zkoumali princip názornosti v didaktické komunikaci 
s uměleckou literaturou. Autoři se snažili zjistit, jaký je převládající učební styl žáků, 
analyzovali subjektivní preference žáků vztahující se k vybraným činnostem v hodinách 
literární výchovy, snažili se vymezit subjektivní hodnocení frekvence těchto činností 
v reálné výuce ze strany respondentů a určit míru efektivity ostenze jednotlivých činností 
v hodinách literární výchovy ve vztahu k frekvenci jejich realizace v reálné výuce. 
Výzkumný vzorek tvořilo 102 žáků 1.–3. ročníku gymnázií a středních odborných škol. 
Jako výzkumný nástroj byl použit nestandardizovaný dotazník. Z výzkumu vyplývá, že 
činnosti chudé na smyslové podněty a sociální kontakty jsou pro žáky se smíšeným stylem 
učení demotivační. Tito žáci preferují spíše skupinovou interpretační práci s uměleckými 
texty namísto učitelova vyprávění o životech spisovatelů a recitace. Naopak žáci 
s kinestetickým stylem učení preferují besedy se zajímavými lidmi a naopak nepreferují 
diskuse nad literárním dílem a produktivní literární činnosti. Diskuse s učitelem naopak 
vítají žáci s vizuálním stylem učení. Celkově žáci nejlépe hodnotí používání počítače 
a internetu k vyhledávání informací a pouštění fi lmů natočených podle literárních děl, 
nejméně preferované je psaní úvah o přečteném textu, jazykové rozbory textů, povinná 
četba a vedení čtenářského deníku (s. 464).

Šimik (2011) věnoval pozornost žákům jako řešitelům přírodovědných pokusů. 
Cílem jeho výzkumu bylo popsat, jak žáci 5. ročníku ZŠ přemýšlejí u prováděných 
pokusů a svá řešení zaznamenávají do pracovního listu, jak umí předpovídat výsledek 
pokusu, popisovat průběh pokusu, formulovat vysvětlení a odpovídat na aplikační 
otázky týkající se sledovaného jevu. Vzorek výzkumu tvořili žáci 5. ročníku dvou ZŠ 
v Moravskoslezském kraji (jedna venkovská málotřídní škola – 14 žáků, jedna městská 
škola – 22 žáků). Žáci byli rozděleni do skupin (průměrně 3–4 žáci). Každá skupina měla 
k dispozici pracovní list, který obsahoval různé typy úloh. Metodologie výzkumu se 
opírala o deskriptivní analýzy textu, který tvořili žáci v rámci těchto úloh. Z výsledků je 
patrné, „že žáci na prvním stupni jsou schopni nejlépe popisovat to, co se při pokusu 
dělo, méně pak předpovídat výsledek a nejobtížnější je podání vysvětlení pokusu spolu 
s aplikačními otázkami. Výsledky však naznačují velký potenciál žáků pro tento typ 
práce v přírodovědném předmětu“ (s. 461). Dále z výsledků vyplývá, „že jsou žáci 
schopni pokusy provádět (sic) a formovat tak i své „vědecké“ myšlení. Výuka se tím 
stává pro žáky atraktivní, avšak fakt, že jsou vybízeni svou učební činnost a přemýšlení 
o ní písemně (grafi cky) zaznamenávat, způsobuje to, že takto koncipovaná výuka není 
pro žáky jen zábava, ale podporuje i vyšší typ učení s vyššími myšlenkovými operacemi“ 
(s. 465).
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Makovská (2011b) analyzovala, jaké techniky změny chování používají žáci 2. stupně 
základní školy ve snaze ovlivnit chování učitele ve svůj prospěch. Autorka zjišťovala 
v jakém kontextu a jakým způsobem jsou tyto techniky využívány a s jakým výsledkem 
se tyto techniky setkávají. Výzkum byl proveden na čtyřech ZŠ z Jihomoravského kraje 
(dvě z velkého města, jedna z malého města a jedna škola venkovská). Celkem na 
výzkumu participovalo šestnáct učitelů působících na druhém stupni ZŠ a šestnáct 
různých tříd. S každým učitelem byl realizován vstupní rozhovor s cílem zjistit, jak 
učitelé nahlíží průběh komunikace v dané třídě. Následovalo zúčastněné pozorování 
v každé ze tříd a následně realizace videozáznamů. Pro analýzu technik změny chování 
vycházela autorka z upravené typologie Golishové a Olsonové (2000), která zahrnuje 
devatenáct technik konstruovaných na základě výpovědí vysokoškolských studentů 
(např. upřímnost, obviňování, stěžování si, prosby). Výsledky výzkumu ukazují, že 
„žáci českých škol nevyužívají celé spektrum zvolené typologie, na druhou stranu však 
přicházejí s některými vlastními postupy“ (s. 96). Dále je z výsledků výzkumu patrné, 
„že vidina součinnosti celé třídy, byť je pro všechny zúčastněné jistým kompromisem, je 
klíčovým faktorem při tom, jakého výsledku mohou žáci svými techniky změny chování 
– bez ohledu na své motivy a cíle – dosáhnout“ (s. 99). Autorka také poukazuje na to, 
„jakou funkci implementace technik změny chování ve škole plní – namísto bojiště, 
které je s technikami změny chování často asociované, se třída stává spíše pomyslným 
cvičištěm, na němž si žáci nanečisto a bez většího rizika zkouší různé vyjednávací 
strategie“ (s. 100).

Při srovnání s nálezy předchozího přehledu publikovaného Janíkem et al. (2009) 
nevystupuje do popředí žádná výrazná změna orientace ve zkoumání procesů 
vyučování a učení ve školní třídě. Pozornost výzkumníků se i nadále orientuje na procesy 
komunikace a interakce, na pozorovatelné činnosti žáků, objevují se i studie zaměřující 
se na různá pojetí výuky, jež jsou učitelům vlastní. Doposud spíše chybí propracovanější 
výzkumné designy, které by umožnily zachytit souvislost těchto pojetí s reálnými procesy 
odehrávajícími se ve třídách.

3.4 Nálezy výzkumu v oblasti motivace a postojů

Jana Chlápková, Eliška Dunowski, Marie Horáčková, Jitka Jakešová

K oblasti motivace a postojů žáků k učení byla ve sledovaném období publikována 
řada výzkumných studií. V přehledu věnujeme pozornost nejprve výzkumům motivace 
a postojů žáků ve vztahu ke konkrétním vyučovacím předmětům (kap. 3.4.1), dále 
výzkumům z oblasti motivace a postojů v kontextu specifi ckých potřeb (kap. 3.4.2) 
a výzkumům z oblasti motivace a postojů v kontextu dalších proměnných (kap. 3.4.3)
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3.4.1  Motivace a postoje u žáků ve vztahu ke konkrétnímu vyučovacímu předmětu 
(a učivu)

Pavelková & Škaloudová (2004) analyzovaly postoje žáků k vyučovacím předmětům 
na druhém stupni ZŠ jako projev jejich motivovanosti. Sledovaly oblíbenost, obtížnost 
a význam jednotlivých předmětů. Výzkumný vzorek tvořilo 1149 žáků 2. stupně osmi 
ZŠ (633 chlapců a 516 děvčat). Jako metoda výzkumu byl použit dotazník uváděný 
Hrabalem (1988). Jako neoblíbený a obtížný vnímali žáci (především chlapci) český 
jazyk, jemuž ale současně připisovali potřebnost a důležitost. Jako neoblíbená, obtížná, 
ale významná se žákům (především děvčatům) jevila také matematika. Výzkum ukázal 
také rozdílnost ve vnímání cizích jazyků. Anglický jazyk byl žáky vnímán jako oblíbený, 
středně obtížný a vysoce významný, naopak německý jazyk byl žáky vnímán jako 
neoblíbený, spíše obtížný a ve srovnání s anglickým jazykem méně potřebný. Neutrální 
postoje zaujímali žáci k fyzice, chemii, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu. Jako oblíbené, 
snadné, ale málo významné vnímali žáci především výchovné předměty (občanská 
výchova, rodinná výchova, výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná výchova).

Homogenitě a heterogenitě žákovských postojů k vyučovacím předmětům se 
Pavelková & Škaloudová (2006) věnovaly také ve své další práci. Také v tomto případě 
použili dotazník Hrabala (1988), pomocí kterého oslovily 255 žáků osmých a devátých 
ročníků ZŠ. Cílem výzkumu bylo zjištění homogenity parametrů žákovské percepce 
předmětů a sebepercepce ve vztahu k jednotlivým předmětům. Autorky se snažily 
zjistit také souvislosti mezi žákovskými percepčními a sebepercepčními charakteristikami 
a prospěchem u jednotlivých předmětů. Výsledky ukazují, že „[…] vysokou míru 
homogenity vykazuje především ukazatel prospěchu […]. Silná homogenita existuje 
také u charakteristik významu. Žáci se shodují zejména na vysokém významu anglického 
jazyka, matematiky, českého jazyka a na o něco nižším u zeměpisu. Shoda panuje také 
u odhadu obtížnosti […]. Co se týče odhadu nadání, liší se situace předmět od předmětu 
[…]. Relativní shoda se ukazuje u některých předmětů také z hlediska jejich obliby […]. 
Značné diference mezi žáky se vyskytují v zájmu o předmět […]. Malá míra shody 
převládá u ukazatelů zaujetí a nasazení pro předmět – v píli a motivaci“ (s. 7–8). Zatímco 
pro předměty teoretického zaměření (český jazyk, matematika, fyzika, chemie, dějepis, 
angličtina, zeměpis a přírodopis) platí, že „tvoří samostatné faktory, které jsou syceny 
zhruba obdobně větší oblibou, níže vnímanou obtížností, výše vnímaným významem, 
lepším prospěchem, výše posuzovaným nadáním pro předmět, lepší motivací, větší 
zajímavostí a pochopitelně i vyšším nasazením v předmětu, u výchov není vazba mezi 
jednotlivými sledovanými charakteristikami zjevná. Nacházíme tu samostatný faktor 
motivovanosti k výchovám, samostatný faktor nadání, prospěchu apod. Ukazuje se, 
že čeština může sloužit jako indikátor pro-školsky orientovaných žáků. Motivační 
charakteristiky vážící se na český jazyk totiž úzce souvisejí s prospěchem v ostatních 
předmětech teoretického zaměření“ (s. 8).

Kekule a Žák (2009) zkoumali rozdílnost postojů žáků k fyzice a k výuce fyziky podle 
pohlaví. Výzkumný vzorek tvořilo 4 128 žáků z 6.–8. ročníku základních škol a nižší-
ho stupně víceletých gymnázií a z 1.–3. ročníku vyšších ročníků gymnázií a středních 
odborných škol (celkem se do výzkumu zapojilo 89 škol). V rámci 150 položek hodnotící 
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postoje žáků na čtyřstupňové Likertově škále nebyly nalezeny významné rozdíly mezi 
žáky základních a středních škol. V obou případech převažuje k fyzice a výuce fyziky 
pozitivnější vztah u chlapců než u dívek. Chlapci i dívky se shodli v tom, že většinu 
z nich výuka fyziky na 2. stupni ZŠ baví (na rozdíl od středních škol), rádi by ve výu-
ce fyziky experimentovali. Nejméně oblíbenou činnost v rámci výuky fyziky pro žáky 
podle výsledků výzkumu představuje počítání příkladů. Jako nejzajímavější pro chlapce 
i pro dívky se podle výzkumu jeví astrofyzika, optika a témata spojená s bezpečností 
a moderními technologiemi. 

Veselský a Hrubišková (2009) věnovali ve svém výzkumu pozornost zájmu žáků o vyu-
čovací předmět chemie na základní škole a relativní pozici tohoto zájmu v struktuře 
zájmu o další přírodovědnými předměty. Cílem studie bylo také vyhodnotit přispění 
chemie k přípravě žáků na život a pro budoucí povolání. Sledován byl sice vyučovací 
předmět chemie na základní škole, v rámci výzkumu byli ale osloveni studenti gymnázií 
(časový odstup). Výzkumný vzorek tvořilo 223 žáků (93 chlapců a 130 dívek) 1. ročníků 
několika slovenských gymnázií. Jako metoda výzkumu byl použit dotazník (21 položek) 
s pětistupňovou verbální škálou, vytvořený na základě dotazníku Jurči (1989). Získaná 
data byla podrobena statistické analýze (analýza rozptylu – ANOVA, LSD Fischerův 
test, Pearsonův chí-kvadrát test, Spearmanův korelační koefi cient). Analýza ukázala 
toto pořadí zájmu o přírodovědné předměty: matematika, přírodopis – biologie, země-
pis, chemie, fyzika, přírodopis – geologie. Výsledky výzkumu ukazují, že zájem o chemii 
mělo 57 % chlapců a 64,6 % dívek. Naopak nezájem o chemii projevilo 33,4 % chlapců 
a 18,4 % dívek. Co se důležitosti předmětu týče, důležitost chemie pro přípravu na život 
uvedlo 43,1 % chlapců a 46,9 % dívek. Za málo důležitý pokládá vyučovací předmět 
chemie 43 % chlapců a 39,2 % dívek. Sledovány byly také důležitost chemie pro obo-
hacení respondentů a pro využití vědomostí a dovedností osvojených v chemii pro další 
povolání. Výsledky výzkumu byly porovnány s výzkumem provedeným před deseti lety. 
Konstatován byl pokles zájmu o výuku chemie, pokles vidění důležitosti chemie i pokles 
hodnocení důležitosti chemie. Analyzován byl také vztah mezi mírou zájmu o vyučova-
cí předmět chemie a hodnocením důležitosti v příslušných oblastech (nalezeny vysoké 
korelace) a vztah mezi zájmem žáků o předmět chemie a porozumění předmětu (zjištěn 
pozitivní vztah). Sledovány byly také aspekty a metody vyučování ve vztahu k zájmu 
žáků o vyučovací předmět chemie.

Názorům studentů na praktickou aplikaci IKT (informační a komunikační technologie) 
do výuky biologie věnoval ve svém příspěvku pozornost Kubiatko (2008). Snažil se 
zjistit rozdíly v názorech na tuto problematiku mezi chlapci a děvčaty a mezi studenty 
z většího a menšího města. Pro takové zjištění byla odučena jedna hodina biologie 
v rámci dvou tříd třetího ročníku gymnázia s pomocí IKT. Vyučovací hodiny se zúčastnilo 
70 studentů třetích ročníků gymnázií (29 chlapců a 41 dívek; 30 studentů z většího 
města a 40 studentů z menšího města). Rozdíly v postojích byly zjišťovány pomocí 
anonymního dotazníku. Studenti hodnotili 27 výroků na pěti stupňové Likertově škále 
zahrnující pět sledovaných dimenzí (výhody používání IKT ve vyučovací hodině, využití 
poznatků z prezentovaného učiva, grafi cká úprava prezentace, náročnost učebního 
materiálu a celkový dojem z prezentace). Získaná data byla podrobena faktorové analýze. 
Výsledky výzkumu ukazují, že ve všech zjištěných dimenzích hodnotili odučenou hodinu 
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pozitivněji studenti z většího města a dívky. Z výsledků také vyplývá, že takovýto typ 
vyučování studentům vyhovuje a měl by být podle jejich názoru aplikován do vyučování 
ve větší míře.

Kubiatko, Mrázková a Janko (2011) zjišťovali prostřednictvím dotazníku vliv pohlaví, 
ročníku a oblíbenosti předmětu na postoje žáků k zeměpisu. Výzkumný vzorek tvořilo 
540 žáků (315 dívek, 225 chlapců) ve věku 11–15 let ze šesti ZŠ. Postoje žáků byly 
měřeny na škálové stupnici Likertova typu. Odpovědi byly zpracovány pomocí faktorové 
analýzy a analýzy rozptylu. Výsledky ukázaly relativně neutrální postoj českých žáků 
k vyučovacímu předmětu zeměpis. Výsledky také ukázaly, že neexistuje významný 
rozdíl v porovnání postojů k zeměpisu mezi chlapci a dívkami. Ukázalo se také, že „žáci 
s oblíbeným předmětem z oblasti přírodovědných předmětů mají pozitivnější postoj 
k zeměpisu oproti ostatním skupinám studentů […] žáci bez oblíbeného předmětu 
dosahovali nejnižšího skóre v postojích k zeměpisu“ (s. 267–268). Výsledky také ukazují, 
že zájem o předmět zeměpis s vyšším věkem žáků klesá.

Vliv genderu, ročníku a vztahu k přírodovědným předmětům na postoje žáků druhého 
stupně základních škol k chemii zjišťovali Kubiatko et al. (2012). Výzkumný vzorek 
tvořilo 379 žáků osmých a devátých ročníků ZŠ. Rozděleni byli do dvou skupin. První 
skupinu tvořili žáci, jejichž oblíbenými předměty jsou přírodovědné předměty (chemie, 
fyzika, zeměpis), druhou skupinu tvořili žáci, kteří zvolili jako oblíbený předmět jiný 
než přírodovědný předmět. Podkladem pro tvorbu výzkumného nástroje byl dotazník 
použitý na měření postojů žáků přírodopisu (Prokop & Komorníková, 2007). Validita byla 
ověřována prostřednictvím explorační faktorové analýzy a odhad reliability byl zjišťován 
prostřednictvím koefi cientu Cronbachovo alfa (α = 0,87). Žáci dosahovali relativně 
neutrálního celkového postoje (x = 3,27, SD = 0,54). Podle výsledků dominuje vliv 
oblíbenosti předmětu na utváření postojů k chemii. 2/3 žáků s oblíbeným přírodovědným 
předmětem nepovažují výuku chemie za náročnou, 3/4 žáků se v hodinách chemie 
nenudí, 70 % žáků ji považuje za důležitou a 1/3 žáků je rozhodnuta po studiu pracovat 
v oblasti přírodních věd. Vliv genderu a ročníku na utváření postojů není podle výsledků 
výzkumu statisticky významný. 

Problematice vztahů mezi vědomostmi, postoji a skutečným jednáním u žáků druhého 
stupně základní školy v rámci environmentální výchovy věnoval pozornost Hromádka 
(2008). Cílem výzkumu bylo odhalení oblastí, které jsou pro žáky problematické 
v rámci diagnostikování vědomostí v environmentální výchově, analyzování postojů 
a skutečného jednání žáků k životnímu prostředí. Do výzkumu bylo zapojeno 423 žáků 
osmých a devátých ročníků základních škol z Brna a okolí. Jako metody výzkumu byly 
zvoleny didaktický test a dotazník. Na základě dílčích výsledků autor konstatuje, že 
„existují oblasti, které jsou v rámci EV důležité a se kterými mají žáci problémy. Například 
to, jak se označují silně ekologicky i zdravotně problematické, prakticky nerecyklovatelné 
obaly z PVC, nevědělo 99 % žáků (například výběr potravin podle typu obalu patří 
k základním návykům ekologicky šetrného spotřebitele). Jak se označují české produkty 
ekologického zemědělství (BIO), nevědělo 64,7 % žáků a označení FAIRTRADE neznalo 
91,4 % žáků“ (s. 30). 
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Vala (2012) provedl výzkum recepce vybraných básnických textů studenty středního 
odborného učiliště. Pozornost zaměřil na 8 básnických textů a 136 studentů středního 
odborného učiliště (n = 1088). Autor zjišťoval, zda bude výzkumná metoda na bázi 
sémantického diferenciálu schopna zachytit jejich čtenářské prožitky. Sledovány byly 
rozdíly ve čtenářském přijetí jednotlivých básní a preference jednotlivých kategorií 
respondentů. Získané výsledky byly následně srovnány s výsledky gymnazistů. Faktorová 
analýza potvrdila funkčnost výzkumného nástroje. Výsledky ukazují, že studenti učiliště 
preferují především jednoduché a pozitivně laděné básně. Studenti učiliště vnímají básně 
v součtu všech faktorů méně pozitivně, ale u některých z nich vykazují vyšší skóre ve 
faktoru působivosti.

3.4.2 Motivace a postoje v kontextu specifi ckých potřeb

Portešová, Budíková a Koutková (2009) analyzovaly, jaký vliv mají vybrané sledované 
proměnné (pohlaví, aprobace, stav, přítomnost nadaného v rodině, zkušenost s výukou 
nadaného žáka, subjektivní ohodnocení sebe sama jako nadaného) na formování 
postojů učitelů základních škol a rodičů k otázkám spojeným s nadáním a vzděláváním 
nadaných žáků. Jako metoda výzkumu byla použita škála postojů k nadání (Attitudes 
Toward Giftedness Scale) verze A od autorů Gagného a Nadeaua (1985). Škála obsahuje 
60 tvrzení, na které respondenti odpovídali na pětistupňové Likertově škále. Výzkumu 
se zúčastnilo 264 učitelů (26 mužů a 238 žen) a 134 rodičů (42 mužů a 92 žen). 
Získaná data byla statisticky vyhodnocena. Analýza ukázala, že v učitelském souboru 
hraje významnou roli skutečnost, jestli se učitel sám hodnotí jako nadaný a jestli, dle 
subjektivního hodnocení, učil nebo učí nadaného žáka. Výsledky ukazují, že „učitelé, 
kteří se domnívají, že mají bližší, subjektivně hodnocený kontakt s nadáním (tj. sami 
se považují za nadané, případně mají nadaného člena v rodině), nebo ti, kteří učili 
nadaného žáka, mají obecně tendenci mít spíše pozitivní postoj ke sledovaným otázkám 
[…], na rozdíl od učitelů bez subjektivního kontaktu s nadáním a nadanými žáky“ (s. 48). 
Podle autorů tedy hraje významnou roli proměnná označená jako „kontakt s nadáním“. 
Ukázalo se také, že „přítomnost nadaného dítěte v rodině ovlivňuje významně i volbu 
vzdělávacího opatření. Rodiče nadaných dětí spíše preferují vzdělávání nadaných 
prostřednictvím segregovaného vzdělávání a obohacování osnov“ (s. 48). Výzkum 
také ukázal, že učitelé 1. stupně jsou více přístupni k otázkám speciálního vzdělávání 
nadaných než učitelé 2. stupně. Jako ne příliš podstatné se ukázaly sledované proměnné 
pohlaví a aprobace.

Antov (2010) zkoumal motivaci zrakově postižených studentů k výuce cizího jazyka. 
Snažil se tak vytvořit specifi cký soubor poznatků, které by umožnily vyučujícím škol pro 
zrakově postižené „účinně motivovat své žáky při aktivitách vedoucích k optimálnímu 
zvládnutí anglického jazyka“ (s. 509). Výzkumný vzorek tvořilo 65 studentů středního 
stupně vzdělávání ve škole pro zrakově postižené. Pro získání dat byl použit dotazník 
zaměřující se na motivační podněty vycházející z rodinného prostředí a na osobní motivaci 
žáků. Výsledky ukázaly „důležitost vhodného a účinného motivování žáka se zrakovým 
postižením pro překonávání komunikačních bariér v oblasti anglického jazyka. Vedle 
učitele, který výrazně ovlivňuje, do jaké míry se žák se zrakovým postižením zmocní 
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daného jazyka, významnou úlohu sehrává rodina, která může účinně přispět k tomu, 
aby žák nepromarnil období, které je pro zvládnutí cizího jazyka optimální“ (s. 517). 
Výzkum také ukázal, že téměř v 70 % případů žádný z rodičů žáků školy anglický jazyk 
nezvládá. Často tak chybí motivace osobním příkladem a schopnost dítěti pomoci. 
Rodiče se orientují především na výkon dětí a podle toho hodnotí jejich snahu. Žáci 
si uvědomují, že se prostřednictvím anglického jazyka dorozumí po celém světě, a že 
anglický jazyk je důležitý pro další studium, popř. pro jejich lepší uplatnění v životě. 

Pavelková, Purková a Menšíková (2010) se pokusily o zmapování problematiky vzta-
hování se k budoucnosti (perspektivní orientace) u dětí z dětských domovů (dále 
pouze DD). Výzkumný vzorek pilotní studie tvořilo 264 respondentů (103 chlapců 
a 161 dívek). Z toho vzorek DD tvořilo 38 dětí ze šesti dětských domovů rodinného 
typu. Ostatními respondenty byli žáci „běžných“ základních a středních škol (gymnázi-
um, střední zdravotnická škola). Jako metody výzkumu byly použity dotazník perspek-
tivní orientace a Zimbardův inventář časové perspektivy ZTPI (zjišťuje pět proměnných: 
negativní minulost, hedonistická přítomnost, budoucnost, pozitivní minulost, fatalistická 
pří tomnost). Výsledky výzkumu ukázaly statisticky vysoce významné rozdíly mezi vzor-
ky jednotlivých škol pouze v proměnných: pozitivní minulost a fatalistická přítomnost. 
„U proměnné pozitivní minulost významný rozdíl mezi školami způsobují středoškoláci 
z DD, kteří se nízkým skórem v této proměnné liší od všech ostatních škol s výjimkou 
nevýznamného rozdílu od dětí z DD – ZŠ. U proměnné fatalistická přítomnost se odlišují 
od ostatních škol nízkým skórem především studenti gymnázia. I když nebyly zjištěny 
statisticky významné rozdíly mezi vzorky v proměnné perspektivní orientace a proměn-
né budoucnost […] na rozdíl od ostatních škol, kde přece jenom středoškoláci skórovali 
výše, byl u mladistvých z DD výrazný opačný trend: žáci z dětských domovů, kteří nav-
štěvují ZŠ, skórovali v obou proměnných výše než ti, co navštěvují střední školu“ (s. 39). 
Výsledky dále ukázaly, že „při srovnání středoškoláků z DD a gymnazistů byl proká-
zán vysoce významný rozdíl v proměnné pozitivní minulost (gymnazisté skórují více), 
u proměnné fatalistická přítomnost významně méně skórovali gymnazisté“ (s. 40). Při 
srovnání žáků ZŠ z DD a žáků z běžné ZŠ pro kázal výzkum vysoce významný rozdíl 
jen u proměnné budoucnost – ve smys lu vyššího skóre u dětí z DD. Výsledky výzkumu 
potvrdily vazby mezi perspektivní orientací a proměnnou budoucnost.

Cichá a Čadová (2006) se pokusily zmapovat postoje a vědomosti českých žáků 
a budoucích pedagogů ve vztahu k Vietnamcům. V rámci výzkumu byly provedeny dva 
rozsáhlé dotazníkové výzkumy. V prvním dotazníku byly respondenty žáci základních 
a středních škol (396 žáků ZŠ, 437 žáků SŠ a VOŠ), v druhém případě studenti 
pedagogických fakult v ČR (960 studentů). Výsledky ukázaly, že „žáci základních 
a středních škol vědí o vietnamské komunitě jen velmi málo […], i v oblasti vědomostí 
a postojů studentů pedagogických fakult v ČR ve vztahu k Vietnamcům jsou nedostatky“ 
(s. 66). Výzkum také odhalil, že žáci a studenti zaujímají ve vztahu k Vietnamcům 
negativní postoje (podle autorů tento stav z velké části vyplývá z neznalostí). Ukázalo 
se také, že „rozdíly v postojích a vědomostech studentů výstupních a vstupních ročníků 
na pedagogických fakultách jsou velmi malé“ (s. 67). Vyšší míra tolerance ve vztahu 
k vietnamské komunitě se projevuje u mužů než u žen. Výrazná tolerance je u budoucích 
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učitelů patrná v případech ochoty přijmout Vietnamce mezi přátele (odmítá 33,6 % 
respondentů), sousedy (odmítá 15,3 % respondentů), kolegy v zaměstnání (odmítá 
21,7 % respondentů) nebo přijetí za občana své země (odmítá 23,3 % respondentů). 
Tolerance respondentů významně klesá, pokud se týká přijetí příslušníka vietnamské 
komunity do blízkého vztahu (manželství) (odmítá 82,5 % respondentů). Výsledky 
ukazují potřebu realizace multikulturní výchovy na všech základních a středních školách 
a potřebu realizace multikulturní výchovy jako nedílné součásti vysokoškolského studia 
všech budoucích učitelů.

3.4.3 Motivace a postoje v kontextu dalších proměnných

Pavelková (2005) analyzovala četnost a závažnost základních příčin žákovské 
nemotivovanosti. Učitelé (236 respondentů) a žáci (279 žáků 8. a 9. ročníků ZŠ 
149 studentů z tercií a kvart osmiletých gymnázií) byli dotazováni na četnost výskytu 
a závažnost pěti možných typů nemotivovanosti z hlediska dopadu na úspěch při učení. 
Respondenti měli možnost připojit i další příčiny nemotivovanosti. Výsledky ukazují že 
„[…] žáci považují za nejčastější důvod nemotivovanosti to, že je přitahují jiné činnosti 
[…]. Na druhém a třetím místě se umístily důvody: „jsem líný(á)“, „učení je namáhavé“. 
[…] U důvodu „jsem líný(á)“ je velmi zajímavý nárůst u žáků gymnázií a u žáků 
9. ročníků (kvarty) […]“ (s. 218–219). Výsledky ukazují, že také učitelé považují za 
nejčastější důvod nemotivovanosti přitažlivost jiné činnosti.

Motivačními zdroji učební činnosti žáků se ve své pilotní studii zabývali Pavelková, 
Hrabal a Hrabal (2010). Autoři v mezinárodním kontextu analyzovali rozdíly intenzity 
motivačních pohnutek učební činnosti žáků (prestiž, pozitivní vztahy, zájem, výkon, 
budoucnost, povinnost, obava ze selhání) u žáků šesti zemí. Výzkumný vzorek tvořilo 
dohromady 1256 žáků (360 z ČR, 252 z Německa, 296 z Nového Zélandu, 160 z Anglie, 
54 ze Skotska, 134 z Japonska) ve věku 11–16 let (626 dívek, 630 chlapců). Jako metoda 
výzkumu byl použit dotazník motivačních zdrojů učební činnosti. Mezi jednotlivými 
zeměmi byly zjištěny statisticky významné rozdíly v intenzitě motivačních pohnutek. 
„Výsledky ukazují, že největší rozdíly uvnitř vzorku jednotlivých zemí jsou v motivačním 
zdroji rodiče, což by ukazovalo na silnější vliv rodiny na motivovanost žáků k učení, než 
má vliv kulturní […]. Pohled na výsledky vcelku však dovoluje hypotézu, že kulturní 
rozdíly ovlivňují rozvoj motivačních zdrojů více, než klima v jednotlivých školách v rámci 
jednotlivých zemí“ (s. 301). Ukázalo se také, že „žáci českého vzorku připisují všem 
motivačním zdrojům, kromě obavy před selháním, statisticky vyšší intenzitu, než většina 
žáků ostatních zemí“ (s. 301). Výsledky také ukazují, že pořadí průměrného výkonu 
jednotlivých zemí v PISA studii 2006 jednoznačně odpovídá jejich pořadí v intenzitě 
obavy žáků ze selhání.

Jedním z centrálních témat v oblasti motivace a postojů je problematika vlivu vnějších 
aspektů (učitel a jeho vyučovací styl, učební činnosti žáků, další podobné faktory) na 
motivaci a postoje žáků. Krejčová (2009) věnovala pozornost roli učitele a školního 
prostředí pro motivaci dospívajících při studiu na středních školách. Autorka analyzovala 
rozdíly v motivaci a hodnocení školního prostředí mezi učiteli a žáky, hledala souvislosti 
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mezi motivací žáků, edukačním stylem učitelů i refl ektovanými charakteristikami školy, 
jejího prostředí a atmosféry. Výzkumný vzorek tvořilo 151 studentů a 35 učitelů ze dvou 
gymnázií a 246 studentů a 37 učitelů ze dvou středních odborných škol. Jako metody 
výzkumu byly použity dotazník motivace výkonu – LMI (zjišťována míra motivace 
respondentů k pracovnímu výkonu), dotazník edukačních stylů Gillernové (2009) (ke 
zjištění míry emočního vztahu a požadavků, resp. volnosti vůči žákům) a Osgoodův 
sémantický diferenciál (Osgood, Suci, & Tannenbaum, 1957) (zjišťovány refl ektované 
charakteristiky školního prostředí a školní atmosféry). V oblasti motivace k pracovnímu 
výkonu ukázal výzkum pozoruhodné rozpory mezi učiteli a žáky. Podle výzkumu jsou 
ke studiu nejméně motivováni studenti SOŠ, u gymnazistů byla stanovena motivace 
průměrná. Učitelé jsou k výkonu své profese motivováni průměrně na obou typech 
škol. Analýza potvrdila vazbu „mezi motivací studentů a edukačním stylem učitelů, 
který kombinuje kladný vztah vůči studentům a zároveň na ně klade požadavky […]. 
Prokázala se rovněž vazba mezi motivací ke školní práci ve skupině studentů i učitelů 
a jimi vnímanými charakteristikami školního prostředí […]. Lze se domnívat, že kromě 
uvedených charakteristik je zájem žáků […] sycen také jejich rodinným zázemím 
a vrstevnickou skupinou. Učitelé ovšem sehrávají jednu z klíčových rolí ve vývoji 
dospívajících […]“ (s. 103–104).

Přehled výzkumů motivace a postojů realizovaných v nedávné době ukazuje, že 
pozornost je rozdělena mezi tradiční školní předměty přírodovědné i společenskovědní, 
ale i předměty, jež stojí mimo tradiční kurikulum, jako např. environmentální výchova. 
Zvláštní pozornost je věnována specifi ckým kontextům (postoje k menšinám, speciální 
vzdělávací potřeby, sociálně vyloučení, dospívající apod.).

3.5 Nálezy výzkumu v oblasti klimatu a kultury školy

Alena Bendová, Veronika Lokajíčková, Hana Fajkusová

Výzkumy v oblasti klimatu a kultury školy z let 2009–2012 publikované na stránkách 
sledovaných časopisů a sborníků z konferencí ČAPV jsou rozčleněny do dvou základních 
podkapitol. Nejprve informujeme o výzkumech týkajících se kultury školy (kap. 3.5.1). 
V další části věnujeme pozornost výzkumům z oblasti klimatu školy (kap. 3.5.2), kde 
nejprve informujeme o výzkumech klimatu školy v širších souvislostech (kap. 3.5.2.1), 
dále o výzkumech klimatu školní třídy (kap. 3.5.2.2) a na závěr o výzkumech z oblasti 
klimatu učitelského sboru (kap. 3.5.2.3).

3.5.1 Kultura školy

Mareš a Lukas (2009) zkoumali internetové prezentace základních škol jako jeden 
z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí. Výzkum se snažil zachytit změny, 
které se odehrály v této oblasti od předchozího výzkumu konaného v roce 2005. 
Internetové prezentace škol byly vyhledávány pomocí vyhledávačů Google a Seznam. 
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Z dohledaných stránek byly pořízeny ofl ine kopie. Ty byly podrobeny formální a obsahové 
analýze na základě vlastního kategorizačního systému (20 položek). Autoři srovnávali 
104 prezentací z roku 2005 a 149 prezentacemi z roku 2008. „Ukázalo se, že pokusů 
o prezentování školy na internetu přibývá i u škol v menších obcích (do 5 000 obyvatel). 
V roce 2005 nemělo web 75 % těchto škol, zatímco v roce 2008 již jen 43 % […]. 
Význam prezentací škol ve městech nad 50 000 obyvatel zůstal konstantní, změny jsou 
spíše kvalitativního rázu a je zde vidět vliv vzájemné konkurence a srovnávání“ (s. 75). 
Jako přetrvávající problém byla výzkumem odhalena existence webových prezentací 
škol, které jsou dlouhodobě neaktualizované. Autoři se domnívají, že je lepší, pokud 
škola nemá žádnou prezentaci, než když se veřejně prezentuje špatnou, nedodělanou 
a neaktuální webovou stránkou.

Seberová (2010) analyzovala úroveň spokojenosti učitelů s kvalitou vybraných pracovních 
podmínek jako vnitřních a vnějších faktorů pracovní spokojenosti. Jednalo se o pilotní 
fázi výzkumu, do které bylo zapojeno 61 učitelů primárního a nižšího sekundárního 
vzdělávání z vybraných ostravských základních škol. Soubor byl stratifi kován vzhledem 
k délce praxe. Použit byl kvantitativně-kvalitativní typ aplikovaného empirického 
výzkumu ex post facto. Ke sběru dat byl využit dotazník inspirovaný tzv. Minnesotským 
dotazníkem (MSQ-Minnesota Satisfaction Scale). Respondenti byli instruování u každé 
položky rozhodnout o míře své spokojenosti a současně o úrovni očekávání, jež daný 
jev v jejich reálném pracovním životě naplňuje. Prostřednictvím analýzy bylo zjištěno, 
že „více než 13 % učitelů je nad očekávání a velmi spokojeno s kvalitou pracovních 
podmínek, více než 57 % učitelů vyjadřuje spokojenost v míře svého očekávání. I přes 
jisté obtíže však více než 80 % učitelů vnímá motivaci vytrvat v pracovním úsilí a „stát 
se učitelem“ bylo jejich dobré životní rozhodnutí“ (s. 12). 

Kvalitou školy z pohledu manažerského rozhodování na pražské škole Magic Hill 
(soukromá bilingvní ZŠ s prvním stupněm) se zabýval Voda (2012). Pro výzkum využil 
metodologii Design-based research, která má velmi úzkou vazbu na teorii, a snaží se 
„objevit, co z teorie je funkční a co ne a jak to funguje za určitých konkrétních podmínek“ 
(s. 438). V souvislosti se vznikem a začátkem fungování školy byly sledovány tři etapy – 
v první etapě bylo cílem uchopit představy o soukromém alternativním vzdělávání 
a přenést je do praxe (tj. založit soukromou školu), v druhé etapě došlo ke konkretizaci 
vize (vytvoření vzdělávací nabídky a defi nování hlavních pilířů pedagogické koncepce 
školy), ve třetí etapě došlo ke zpracování zpětné vazby na školu a implementaci nových 
rozhodnutí do praxe. V rámci průběžné evaluace pracoval autor s dotazníkovým 
šetřením subjektivního prožívání participantů edukační reality školy (rodiče, učitelé; 
n = 31), obsahovou analýzou dokumentace z externí evaluace školy (provedla 2x ČŠI) 
a statistickým zpracováním výsledků žáků – SCIO atd. Z šetření vyplývá, že (1) klima 
školy výrazně ovlivňuje počet žáků; (2) bilingvní přístup ve škole převyšuje standardní 
požadavky základní školy; (3) škola vytváří podnětné a aktivizující prostředí a (4) svými 
vzdělávacími aktivitami rozvíjí klíčové kompetence požadované RVP. Z pohledu 
bilance manažerského rozhodnutí vyplynulo, že škola nenaplnila projektové cíle. Autor 
upozorňuje na zajímavé zjištění vysoké úrovně jazyka u žáků 4. ročníku a vyjadřuje obavu, 
zda současný systém je schopen rozvíjet znalosti takto vzdělaného žáka. Nakonec autor 
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poukazuje na zajímavý jev – posun od projektového vyučování k tematické výuce, který 
je dán učivem. Od druhého ročníku se učitel vypořádává se „specifi ckými předmětovými 
požadavky […], které nelze […] asociovat s tématy běžného života“ (s. 447).

Dvořák (2010) analyzoval, jak rozhodnutí na úrovni školy ovlivňují rámcové podmínky 
pro socializaci žáků. Dokumentovány byly zejména mechanismy vytváření tříd 
a důsledky systému, kdy jeden učitel zůstává několik let s relativně stabilní skupinou 
dětí. Výzkumný vzorek tvořilo pět plně organizovaných základních škol (záměrný, 
teoretický výběr vzhledem k pracovnímu předpokladu o vlivu konkurence mezi 
školami na jejich chování). Jako metody výzkumu byly použity pozorování ve třídách, 
skupinové rozhovory se žáky (focus groups) a rozhovory s manažery škol. Jednalo se 
o sekundární analýzu dat získaných v rámci vícepřípadové studie (vybrané segmenty 
dat znovu selektivně kódovány s ohledem na nový výzkumný problém). Výsledky 
ukazují, že paralelní třídy bývají záměrně vytvářeny na počátku školní docházky jako 
vyrovnané, žáci nejsou nijak homogenizováni (i malé změny ve třídních kolektivech jsou 
hodnoceny jako spíše nepříznivé). Složení z prvního stupně se pokud možno zachovává 
i při přestupu na druhý stupeň (do toho zasahují z pohledu učitelů výrazně odchody 
žáků na víceletá gymnázia). Při výzkumu se výzkumníci přesto setkali s pozoruhodnou 
snahou překonat uzavřenost třídních kolektivů. Autor konstatuje, že „české děti jsou 
méně nuceny opakovaně navazovat nové vztahy s jinými vrstevníky a učiteli, než jak 
je tomu ve školách v některých jiných systémech […], uvedené poznatky ilustrují, že 
se české školy stále chovají jako rozvolněné organizace […] Přijatá řešení (heterogenní, 
dlouhodobé stabilní třídy) mohou být pro žáky v mnoha ohledech výhodná, či dokonce 
optimální, zdá se však, že jsou tato řešení volena do určité míry intuitivně. Ani ve velmi 
semknutých sborech v menších školách dobré osobní vztahy nepřerůstají v profesionální 
diskurs vedoucí k jednotnosti cílů vzdělávání a koordinaci požadavků na žáky. V systému, 
kde klíčové technologické procesy nejsou z úrovně školy dostatečně řízeny […], pak 
pochopitelně vše […] závisí na učiteli a kvalita výuky je z hlediska konkrétního žáka spíše 
otázkou štěstí“ (s. 76–77).

3.5.2 Klima školy

3.5.2.1 Klima školy v širších souvislostech

Jirečková (2008) provedla výzkum školního klimatu v projektu Zdravá škola. Výzkum 
proběhl v roce 2007 na Střední zdravotnické a sociální škole v Chrudimi. Cílem šetření 
bylo zjistit, jak studenti (n = 180), rodiče (n = 131) a interní učitelé (n = 19) vnímají 
školní klima, jaké jsou mezi těmito skupinami rozdíly, jak školní klima vnímají jednotlivé 
ročníky, a jaké je celkové hodnocení školního klimatu. Jako metoda výzkumu byl použit 
dotazník, ve kterém respondenti hodnotili pět oblastí: (1) vztah a motivaci ke škole; 
(2) kvality a kompetence učitele; (3) školní pravidla a kázeň ve vyučování; (4) soudrž-
nost třídy jako sociální skupiny; (5) architektonické, estetické a hygienické aspekty školy 
(s. 15). Výsledky ukazují, že první a druhá oblast je hodnocena nejlépe učiteli, mírně 
pozitivně pak rodiči a studenty. U třetí a čtvrté oblasti ukazují výsledky mírně negativní 
hodnocení u studentů, neutrální hodnocení u rodičů, naopak učitelé tuto oblast hod-
notí velmi dobře. Poslední oblast je hodnocena celkově nejlépe (pořadí učitelé, rodiče, 
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studenti). Porovnáním průměru hodnocení školního klimatu mezi ročníky nalezneme 
shodu u prvního a druhého ročníku, které hodnotí klima průměrně mírně pozitivně. 
Naopak třetí a čtvrtý ročník hodnotí klima mírně negativně. Celkové hodnocení klimatu 
školy z pohledu všech tří skupin (studenti, rodiče a učitelé), bylo na základě výsledků 
vyhodnoceno jako mírně pozitivní.

Stejným nástrojem jako Jirečková (2008) hodnotila klima základní školy také Kanto-
rová (2010). Analyzováno bylo pět stejných oblastí jako ve výzkumu Jirečkové (2010). 
Výzkumný vzorek tvořilo 231 studentů, 27 učitelů a 221 rodičů. Na rozdíl od výše zmí-
něného výzkumu neshledala Kantorová u všech pěti oblastí u všech skupin respondentů 
průměrné hodnocení horší než neutrální. Průměrně nejlépe hodnocenou oblastí byla 
oblast vztahu a motivace ke škole, průměrně nejhůře hodnocenou oblastí byla oblast 
soudržnosti třídy jako sociální skupiny. Pořadí hodnocení každé z oblastí z hlediska sku-
pin respondentů zůstalo nezměněno – nejpozitivněji hodnotili klima učitelé, dále rodiče 
a nejhůře studenti.

Ježek (2009) analyzoval jaké informace o klimatu školy lze očekávat od začínajících 
učitelů prostřednictvím tří metod získávání dat. Šetření bylo provedeno jako součást 
programu „klinický rok“. Vzorek výzkumy tvořilo 22 studentů Filozofi cké fakulty 
Univerzity Pardubice, kteří absolvovali ve čtvrtém roce studia roční praxi na základních 
(popř. středních) školách. Při výzkumu byly využity tyto tři zdroje: deníky začínajících 
učitelů, záznamy z ohniskových skupin se začínajícími učiteli a data z individuálního 
polostrukturovaného rozhovoru. Různé metody přinesly různé informace. Jako 
nejcennější zdroj dat se ukázaly deníky (10 % bylo interpretováno ve zvoleném 
interpretačním rámci). „Ze zpracovaných deníků například vyplývá, že dotazovat se 
dotazníkem či rozhovorem začínajícího učitele na hodnoty, jimiž jsou aktivity ve škole 
motivovány, by zřejmě vedlo k málo validním výsledkům, protože oblast hodnot (ještě) 
není aspektem školy, o němž by přemýšleli. Naopak jejich odpovědi na případné otázky 
ohledně deprivatizace praxe (popř. kontroly kvality práce) nebo explicitní komunikace 
ve škole budou s velkou pravděpodobností relevantní“ (s. 58). Naopak „individuální 
rozhovory ukázaly slabinu přímého dotazování na klima školy, přímého dotazování na 
emoce. Většina použitých slov pro náladu byla velmi obecná“ (s. 58). Obecně z výzkumu 
vyplynulo to, že o některých aspektech školy mohou začínající učitelé kvalifi kovaně 
referovat a hodnotit v rámci diagnostiky klimatu školy. „Studie zároveň představila 
jeden kategorizačně interpretační rámec pro práci s nestrukturovanými kvalitativními 
daty o škole – perspektivu školy jako učící (se) komunity“ (s. 59).

Vojtíšková (2010) analyzovala výpovědi matek žáků s cílem přispět k problematice 
souvislosti sociálního postavení rodiny a jejího vztahu ke škole. Autorka se snažila 
odpovědět na tyto otázky: „Jaké problémy jsou pro matky ve vztahu ke škole klíčo-
vé?; Jaké zájmy se zrcadlí ve výpovědích o škole?; Jaké cíle tedy sledují, jaké prostřed-
ky volí k jejich prosazení a s jakou úspěšností?“ (s. 116). Celkem bylo uskutečněno 
9 skupinových diskuzí zaměřených na rodičovskou výchovu, životní styl a vzdělávání 
dětí s 81 matkami 14letých a 15letých žáků. S matkami žáků víceletého gymnázia byla 
konána jedna diskuze, s matkami žáků základní škol diskuze dvě. Údaje o sociálním 
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postavení rodin byly zjištěny prostřednictvím dotazníků. Autorka prostřednictvím ana-
lýzy výpovědí o průběhu řešení školních problémů identifi kovala čtyři typy problémů 
řešených rodinou ve vztahu ke škole: chování dětí, kvalita výuky na školách, vztahy 
učitelů k dětem, porozumění mezi dětmi a učiteli. Výsledky ukazují, že „rodiny se pod-
le výpovědí matek liší ve své angažovanosti vůči škole, v jejím (kritickém) hodnocení, 
podpoře a přizpůsobování se škole, v úsilí zasáhnout do dění ve škole, pozměnit obraz 
dítěte (rodiny) […]“ (s. 125). Autorka proto konstatuje, že „přestože nemůžeme mluvit 
o determinaci jednání rodičů ve vztahu ke škole, má vzdělání rodičů […] svůj vliv na 
defi nování a výběr školních problémů, odráží se i při líčení průběhu interakcí se školou 
a jejich výsledků. Nejvýrazněji se rozdíl ukazuje na problémech s chováním dětí u rodi-
čů s nižším vzděláním, které naznačují antagonistický vztah mezi školním prostředím 
a dítětem, a v problémech s porozuměním, jejichž uvedení vzdělanými matkami spíš 
zdůrazňuje nedostatek „opravdových“ problémů ve školní socializaci dítěte“ (s. 125).

Smetáčková a Viktorová (2011) mapovaly prostřednictvím případové studie proces pří-
pravy školy v přírodě, její průběh a následné dojmy z pohledu učitelek, žáků a jejich 
rodičů. Pozornost byla věnována také zmapování aktuálního trendu – najímání komerč-
ních agentur na pomoc při organizaci škol v přírodě. Výzkumný vzorek tvořilo 26 žáků, 
kteří absolvovali školu v přírodě, ze dvou 8. ročníků pražské základní školy. Před samot-
nou účastí respondentů na škole v přírodě bylo provedeno pozorování rozhovorů mezi 
účastníky (žáci, učitelky, rodiče) a analýza dokumentů školy a pořádající agentury. Po 
absolvování školy v přírodě byly použity dotazníky pro žáky a rodiče, skupinové rozho-
vory se žáky a rozhovor s ředitelem smluvní agentury. Z výzkumu vyplynulo, že i dnes 
škola v přírodě představuje důležitý prvek školní socializace. Její význam autorky iden-
tifi kovaly ve 4 oblastech „(a) vztahové, (b) v možnosti rozšíření žákovských zkušeností, 
(c) osobnostním rozvoji dětí a (d) rozvoji vztahů školy a rodiny“ (s. 287). Ukázalo se, 
že perspektivy jednotlivých skupin aktérů se v mnohém odlišovaly. Pro vyučující škola 
v přírodě představovala především příležitost k lepšímu poznání dětí a ke zkvalitnění 
vztahů ve třídě. Žáci zase oceňovali možnost nových zážitků a zábavy, která mohla vést 
ke stmelení kolektivu. Rodiče při hodnocení vycházeli z pohledu dětí, který podmiňovali 
bezpečností. Vliv agentur na socializační funkci škol v přírodě v rámci vztahu mezi ško-
lami a rodinou byl hodnocen spíše negativně. 

Pol et al. (2011) zkoumali vedení procesů organizačního učení ve škole. Jejich cílem 
bylo získat elementární přehled o stimulech a bariérách organizačního učení. Sledovány 
byly tyto výzkumné otázky: „Proč se dospělí ve škole učí?; Co se lidé ve škole učí?; 
Jak se dospělí ve škole učí?; Jak a čím je učení podporováno?; Jaká je kapacita škol 
pro organizační učení na úrovni organizační, interpersonální a individuální?“ (s. 110). 
V rámci výzkumu byly provedeny dvě případové studie (výzkumný vzorek tvořily 
dvě základní školy – nazvány jako A a B). Hlavní technikou sběru dat byly hloubkové 
rozhovory s řediteli, jejich zástupci, učiteli a vychovatelkami. Dále byly analyzovány 
školní dokumenty a terénní poznámky pořizované v průběhu návštěv škol. Přepisy 
rozhovorů a další materiály byly podrobeny otevřenému kódování (snaha identifi kovat 
klíčové kategorie). Z výzkumu vyplývá, že ve škole A je učení nedílnou součástí kultury. 
„Učení kontinuálně směřuje ke změně kvality výuky i dobrého jména školy. Motivem 
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učení ve škole i pro školu je komplementárnost tlaku vize školy (prosazované ze strany 
vedení školy) a motivace jednotlivců být součástí dobrého jádra školy. Organizační 
kapacita je rozvinuta, organizační bariéry nejsou pociťovány jako stěžejní, rozhodující 
pro učení dospělých je kultura podporující interpersonální (popř. individuální) kapacitu“ 
(s. 113). Rozdílné výsledky byly nalezeny u druhé sledované školy: „Ve škole B je kultura 
postavená spíše na izolované práci učitelů. Komunikace mezi učiteli je limitovaná. 
Mechanismy podpory učení jsou slabé i proto, že nové vedení školy se ve škole 
teprve orientuje a opatrně hledá podporu pro své návrhy na změnu. Stávající kapacita 
k organizačnímu učení ve škole B je tedy zjevně limitována“ (s. 115). 

Smetáčková (2011) analyzovala, jaké informace o škole jsou děti ve věku 13–15 let 
ochotny sdílet se svými rodiči, jakou mají tato sdělení formu a jaký význam mu přikládají. 
Soubor respondentů tvořilo 235 žáků (56 % dívek, 44 % chlapců) 8. a 9. ročníku 
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií z jedenácti tříd na šesti 
školách. Sběr dat proběhl ve dvou fázích. V kvalitativní fázi byly provedeny rozhovory se 
12 žáky 8. ročníku ZŠ. Rozhovory byly zaměřeny obecně na vztah mezi školou a rodinou. 
Rozhovory byly východiskem pro druhou – kvantitativní fázi, ve které byl žákům 
předložen dotazník zaměřený na témata: (a) o nichž se děti s rodiči baví; (b) o nichž se 
s rodiči nebaví; (c) důvody, proč se o některých tématech s rodiči nebaví; (d) o nichž 
by správně rodiče měli být informováni; (e) zda a kdo se dětí ptá na události ve škole 
a jak obvykle odpovídají (s. 4). Prostřednictvím rozhovorů bylo zjištěno, že žáci citlivě 
vytyčují hranice mezi informacemi, které sdělit rodičům chtějí a těmi, které nechtějí. Žáci 
často srovnávali v různých rovinách (srovnání sebe a kamarádů, srovnání současného 
stavu a minulých let apod.) Ve způsobu sdělování existují podle výsledků značné rozdíly 
mezi žáky. Prostřednictvím rozhovorů se ukázalo, se že žáci si vytvářeli vlastní strategie 
komunikování o škole se svými rodiči: (a) defi nitivní zamlčení; (b) sdělení v pravou chvíli 
a (c) zpětné sdělení po nápravě problému (s. 6). Odpovědi na otázku týkající se toho, 
jaké informace by rodiče měli mít k dispozici, se liší podle věku žáků. Žáci sice „rodiče 
informují o prospěchu, problémech s vyučujícími a mimořádných aktivitách, zároveň si 
ale ponechávají prostor pro rozhodnutí, co je důležité, co je soukromé a co náleží do 
sféry rodičovské zodpovědnosti, kdy a jak to sdělí“ (s. 7).

Jandová (2012) zkoumala fenomén školních zátěžových situací a s nimi spojeného 
stresu u žáků středních škol (typy zátěžových situací, jejich četnost, copingové strategie, 
které středoškoláci volí při vypořádání se stresovou situací). Jako metoda výzkumu byly 
použity dotazníky distribuované žákům třetích ročníků středních škol ve městě Kadaň. 
Pro výzkum byly použity dotazníky 102 žáků (41 chlapců, 61 dívek). Dotazník byl tvořen 
28 položkami, rozdělenými do třech oddílů (kontextové informace o žákovi; situace, 
které žák považuje za stresory a četnost jejich výskytu; volba copingové strategie žáka 
ve čtyřech různých potenciálních zátěžových situacích). Výsledky ukazují, že „nejčastěji 
jako zdroj zátěže žáci volili ústní zkoušení (82 % žáků), na druhém místě následovalo 
vyvolání k tabuli (64 % žáků). Dále 54 % žáků zvolilo jako zátěžovou situaci tu, v níž 
hrozí špatné vysvědčení, a 50 % uvedlo psaní písemné práce“ (s. 120). Zároveň se 
podle výzkumu ukazuje, že situace, které jsou žáky viděny jako nejvíce stresující, jsou 
ve škole relativně nejpočetnější. V oblasti copingových strategií žáků ukazuje výzkum 



74

následující výsledky: „V první situaci se jednalo o hrozbu špatné známky. V tomto 
případě 88 % žáků vybralo odpověď, která se vztahovala k copingové strategii řešení 
problému. Druhá situace popisovala konfl ikt se spolužákem. V tomto případě žáci 
vybírali odpovědi různoroději, opět ale nejvíce žáků vybralo strategii zvládání problému 
(37 %), za ní následovala odpověď s absencí strategie zvládání (31 %), dále žáci volili 
chování odpovídající odvedení pozornosti od problému (12 %) a méně než 10 % žáků 
volilo ostatní strategie. V situaci, která byla zaměřena na výkon žáka ve škole, 68 % 
žáků znovu zvolilo způsob chování odpovídající zvládnutí řešení problému, 13 % žáků 
dále volilo strategii hledání pomoci u druhých […]. Poslední situace popisovala konfl ikt 
s vyučujícím. Tak jako v předchozích situacích znovu nejvíce žáků volilo strategii řešení 
problémů (59 %), za ní následovala odpověď s absencí zvládání (21 %) a jiné strategie 
volilo méně než 10 % žáků“ (s. 122–123). Na tomto základě autorka konstatovala, že 
„žáci obecně dávají přednost zvládací strategii zaměřené na řešení problému“ (s. 123).

Vojtová (2009) se ve svém příspěvku zaměřila na ověření využitelnosti modifi kovaného 
dotazníku „Školního života“ pro identifi kaci žáků v riziku vývoje poruchy chování 
pro vnitřní evaluaci školy. Výzkumný vzorek tvořilo 1596 žáků 6.–9. ročníku základní 
školy. Jako doplněk pro srovnání byla použita data z dětských domovů, speciálních škol, 
víceletého gymnázia a výchovných ústavů (celkový soubor tvořilo 2069 respondentů). 
Dotazník tvořilo 35 otázek rozdělených do 6 tematických dimenzí (ne/spokojenost 
žáků se školou, vztah učitel – žák, školní status žáků, formování identity žáků, vnímání 
vlastního úspěchu, příležitosti k učení). Žáci odpovídali na šestibodové, resp. čtyřbodové 
(u sebehodnotících otázek) Likertově škále. Využita byla metoda introspekce. Výsledky 
ukazují, že „žáci základních škol spojují školu s příležitostí k učení, uvědomují si 
možnosti a příležitosti, které jim škola dává. Ke škole jako k místu, kde by se rádi učili, 
mají ambivalentní postoje, škola pro ně spíše není místem, „kam skutečně rádi chodí“. 
Orientují se v podmínkách a pravidlech a školu prožívají jako místo, kde dostávají 
příležitost a nabídku k rozvoji svých kompetencí. Ve škole neprožívají strach ze selhání 
a vnímají i možnost opakované příležitosti při případném selhání […] (s. 85). Na základě 
vícerozměrné regresivní analýzy bylo konstatováno, že „předpokládaný vztah mezi 
hodnocením školního života a sebehodnocením chování existuje“ (s. 95).

Kratochvílová a Havel (2012) analyzovali ve svém příspěvku, jak je pedagogy na 
1. stupni ZŠ hodnocena individualizace a diferenciace. Analýza byla součástí širšího 
výzkumu zaměřeného na problematiku inkluzivního vzdělávání. Jako metoda výzkumu 
byla použita upravená verze dotazníku „Index for inclusion“ (Booth & Ainscow, 2002) 
analyzující 40 kritérií inkluze. Otázky učitelé posuzovali pomocí sedmistupňových škál 
a zdůvodňovali vlastními argumenty. Autoři seskupili kritéria inkluze do 6 kategorií, kte-
ré charakterizují inkluzivní vzdělávání: spolupráce, komunikace, respekt, maximum oče-
kávání, individualizace a diferenciace. V této studii se autoři zaměřili na analýzu poslední 
z těchto kategorií. Dále byly realizovány strukturované pozorování výuky využívající 
pozorovací arch „Rámec pro sebehodnocení škol“, využity byly terénní zápisky a rozho-
vory s učiteli. Výzkumný vzorek tvořilo 8 ZŠ (rovnoměrně zastoupeny školy venkovské 
a městské). Sledováno bylo šest kritérií. Učitelé hodnotili ve své výuce nejvýše kritéria: 
Výchova a vzdělávání respektují rozmanitost žáků, Pracovníci školy vytvářejí optimální 
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podmínky pro výchovu, Vzdělávání každého žáka a Žáci se aktivně angažují ve svém 
vlastním učení. Ke každému z kritérií autoři uvádí argumenty škol, jimiž podkládají svá 
tvrzení a komentář podložený terénními zápisky a pozorováním. Hodnocení srovnávají 
s výsledky z roku 2009. Celkově se všechny uvedené školy v kvantitativním posouzení 
kritérií hodnotí poměrně vysoko. Mezi školami jsou při provádění individualizace a dife-
renciace značné rozdíly, ve vyšší míře jsou uplatňovány u venkovských škol, které tak 
mají více inkluzivní charakter.

Do této skupiny výzkumů patří také analýza Krejčové (2009), zabývající se rolí učitele 
a školního prostředí pro motivaci dospívajících při studiu na středních školách (viz 
kap. 3.4.3).

3.5.2.2 Klima školní třídy

Na mocenské konstelace vznikající ve školní třídě mezi učitelem a žáky na druhém 
stupni základní školy se zaměřila Šeďová (2011a). V rámci terénního výzkumu použila 
etnografi cké pozorování ve třídách, videostudie vyučovacích hodin, hloubkové roz-
hovory s učiteli a dotazníky pro žáky. Sběr dat proběhl na čtyřech základních školách 
v 16 třídách vyučovaných 16 různými učiteli. Vyučující, kteří se výzkumu zúčastnili, 
učili ve sledovaných třídách český jazyk, dějepis nebo občanskou výchovu. Autorka 
rozlišuje čtyři typy mocenských konstelací vznikající v interakci mezi učitelem a žákem – 
zobání z ruky, přesilovka, tahanice a cirkulace moci. V rámci stanovení typologie došlo 
k charakterizování faktorů typických pro tyto konstelace. „Konkrétně jde o to, zda a jak 
využívá učitel institucionální moci školy a jaké kázeňské techniky používá, a také o to, 
jakým způsobem se na jeho požadavky adaptují žáci“ (s. 115). Nejvíce zastoupenou 
konstelací je přesilovka (8 respondentů ze 16), kterou autorka považuje za nejstabil-
nější. Pro většinu učitelů představuje podle autorky „bezpečnou půdu“. Tuto konste-
laci považuje za typickou pro naši společnost. „Jejími představiteli jsou učitelé, kteří 
nedisponují výjimečným charismatem a zároveň se domnívají, že nezbytnou podmínkou 
efektivního vyučování je řád a kázeň“ (s. 114). Za nejlabilnější mocenskou konstelaci 
považuje autorka cirkulaci moci, „která je současně v odborné diskusi považována za 
nejvíce žádoucí“ (s. 113–114).

V další studii věnovala Šeďová (2012) pozornost podobě a funkcím školního humoru 
zaměřeného na učitele na druhém stupni základní školy. Pozornost zaměřila pouze 
na ty situace v interakci mezi učitelem a žákem, ve kterých je zdrojem humoru učitel 
(ať už dobrovolně nebo nedobrovolně). Jako metoda výzkumu byla zvolena analýza 
žákovských textů popisující humorný zážitek ze školního prostředí. Vzorek tvořilo 
137 textů doplněných vybranými údaji o autorech (pohlaví, věk, prospěch apod.). 
Z tohoto vzorku byly vybrány pouze texty, kde je objektem humoru učitel, které se 
neváží k nějaké mimořádné události ze školního života (např. apríl), a které obsahovaly 
celý řetězec humorných událostí (střídající objekty humoru – žáci a učitelé). Výsledný 
vzorek tvořilo 52 žákovských textů (38 napsaly dívky, 13 chlapci). Získaná data byla 
kategorizována podle různých situačních modů, v nichž se učitel jako objekt humoru 
ocitá – modus nezáměrné komiky (16 textů), modus žákovské léčky (12 textů) a modus 
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učitelského vtipu (23 textů). Identifi kováno bylo, co je podle žáků na učitelích směšné. 
„Z podstaty humoru jde vždy o určitý typ inkongruence, v případě našich dat o rozpor 
mezi tím, co se od jednotlivých aktérů z hlediska jejich institucionálně defi novaných rolí 
očekává, a co v dané chvíli reálně činí“ (s. 62). Autorka identifi kovala dva zastřešující 
principy chování – v prvním případě staví učitel sebe i žáky do nestandardní situace, 
v druhém případě dochází k převrácení očekávaného řádu, který je ve škole obecně 
znám (např. léčka – žáci si přisvojují některá privilegia učitele). Autorka upozorňuje 
také na kontradikci, kdy humor může být vnímán negativně (především situace, kdy do 
humoru vstupuje motiv hostility či agrese). I přes to konstatuje, že „ačkoli humor může 
být nevhodný a zraňující, častěji přináší emoce pozitivní a úlevné. Z tohoto důvodu bývá 
někdy označován jako „okysličovač“ školního života, neboť skrze dočasné převrácení 
zaběhaného pořádku přináší oživující vytržení ze soustředěné práce“ (s. 64).

Do této skupiny výzkumů patří také studie Binterové (2012), zabývající se komparací 
výuky matematiky v angličtině a v češtině, které je věnována pozornost na jiném místě 
této publikace (kap. 4.4).

3.5.2.3 Klima učitelského sboru 

Problematice klimatu učitelských sborů na základní škole věnoval ve své případové 
studii pozornost Urbánek (2008). Autor se snažil upozornit na kontext možností a rizik 
při aplikaci šetření tohoto tématu. Klima učitelského sboru je složitým jevem – jako 
nedostatečná se proto podle jeho názoru jeví pouze jeho kvantitativní interpretace. Proto 
data získaná v dřívějších výzkumech (47 ZŠ, 1070 učitelů) podrobil shlukové (clusterové) 
analýze (viz Nišponská & Urbánek, 2007). Shlukovou analýzou bylo z šetřeného souboru 
respondentů vygenerováno pět skupin respondentů (shluků, clusterů) s různými profi ly 
vnímání klimatu učitelského sboru a nestejnou četností. Jednotlivým profi lům (typům) 
dle charakteristiky byly přiřazeny typologická označení pro učitele a ředitele. „Ukazuje 
se, že pro fungování školy, resp. pro její rozvojový potenciál, se jako nejpříznivější jeví 
shluky (5) a (4), ve kterých byli aktéři symbolicky označeni jako „aktivisté“ a „pracanti“ 
(učitelé) a „ideál“ „manažeři“ (vedení školy). Nejméně příznivý se jeví profi l shluku 
(1), symbolizován jako „tragéd“ (učitel) a „despota“ (vedení)“ (s. 100–101). Autor 
konstatuje, že „data získaná naznačenými technikami jsou schopná identifi kovat vnitřní 
fungování školy, proniknout do hlubší vztahové dimenze aktérů a zprostředkovat 
širší a kontextuální propojení k dalším informačním zdrojům o současné české škole“ 
(Urbánek, 2008, s. 102).

Dvořák et al. (2010) se pomocí případové studie snažili zachytit relevantní obraz 
vzdělávání v konkrétní základní škole ve školním roce 2007/08, tedy krátce po zahájení 
reformy. Autoři se snažili popsat realitu vzdělávacích procesů v širokém kontextu školy. 
Výbraný případ byl sledován s ohledem na ostatní případy (instrumentální studie). 
Sledovaná pilotní škola byla ve studii označována jako „Malá“ (počtem žáků patří 
k 10 % nejmenších českých základních škol, je strukturně shodná s tou částí škol, které 
mají v každém ročníku jednu třídu). Výzkum si kladl za cíl také ověření použitelnosti 
výzkumného plánu, rozvíjení teoretického a konceptuálního rámce a konkretizování 
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otázek pro následující výzkumy. Využity byly kvalitativní i kvantitativní metody sběru 
dat – polostandardizované rozhovory, pozorování výuky, analýza dokumentů školy 
(ŠVP, výroční a inspekční zprávy atd.), výsledky ankety, v níž vedení zjišťovalo názory 
rodičů na školu, dotazník klimatu sboru. Šetření ukázalo vysokou konzistenci výsledků 
kvalitativního dotazování s daty získanými standardizovaným šetřením. Zjištěno bylo 
pozitivní klima ve sboru, velká vzájemná podpora učitelů a pozitivní vztah učitelů 
k vedení školy. „Pilotní studie potvrdila užitečnost metodologického důrazu na triangulaci 
způsobu získávání dat […]. Přednosti případové studie se při popisu školního vzdělávání 
projeví při zaměření na to, jak jednotlivé třídy a učitele ovlivňuje jejich příslušnost do 
struktury základní školy. Výzkumné otázky by tedy měly směřovat k tomu, jak učitelé 
i žáci vnímají školu jako celek, jak výuku ovlivňuje velikost školy a složení sboru, jak se 
liší fungování učitele v různých třídách, jak spolupracuje s kolegy apod.“ (s. 20).

Problematice sociálního klimatu učitelského sboru věnoval také v další studii pozornost 
Urbánek (2011). Cílem longitudinální studie, navazující na výše uvedené šetření Dvořáka 
et al. (2010), bylo zjistit a porovnat parametry sociálního klimatu učitelského sboru 
konkrétní základní školy v dlouhodobější tříleté časové linii (2007–2010). Sledovány 
byly čtyři faktory (intenzita fl uktuace učitelského personálu, stupeň kvalifi kovanosti 
učitelů, resp. její homogenita, výkyvy zátěžových faktorů, charakteristiky podmínek 
práce učitelů). Opakované šetření proběhlo v letech 2007 (18 učitelů), 2008 (23 učitelů) 
a 2010 (24 učitelů). Kromě metody rozhovoru s ředitelem školy byl ke sběru dat 
použit standardizovaný dotazník OCDQ-RS pro diagnostiku „subjektivně vnímaného“ 
a „kolektivního“ fenoménu sociálního klimatu. Opakovaně prováděná šetření vykazovala 
ve všech měřeních podobné výsledky. Vždy byl identifi kován stejný typ klimatu školy 
(označen jako cluster 3 – viz výše uvedená studie Urbánka, 2008), kterému v šetřené 
škole odpovídají méně příznivé typové charakteristiky klimatu učitelského sboru. Ukázalo 
se, že „klima učitelského sboru se ve zkoumané škole projevuje jako relativně velmi 
stabilní fenomén, a to i bez ohledu na kontext celé řady silných tlaků a změn uvnitř 
školy. Proto se můžeme právem domnívat, že zjištěná stabilita klimatu učitelského sboru 
konkrétní zkoumané ZŠ […] není jen specifi kem této školy, nýbrž bude mít zřejmě i širší 
obecnější platnost“ (s. 9). I přes relativní stabilitu klimatu sboru byla zaregistrována jistá 
dynamika. Tu autor přikládá změnám podmínek práce a způsobům řízení školy např. 
pracím spojenými s ŠVP, změnám ve způsobu vedení lidí, v odměňování, personální 
fl uktuaci aj. 

Čech, Kantor a Švancarová (2009) se zabývali učitelem jako obětí mobbingu na českých 
základních školách. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda se na našich školách tento fenomén 
objevuje a v jaké míře. Výzkumný vzorek tvořilo 1103 učitelů. Jako výzkumný nástroj 
byl zvolen dotazník. Výsledky poukazují na fakt, že pedagogové jsou vystavováni růz-
ným formám psychického násilí, a to v některých případech opakovaně a dlouhodobě. 
Autoři vycházeli z defi nice, že o mobbingu a bossingu (speciální typ mobbingu – iniciá-
torem je vedoucí pracovník) lze v pracovním životě hovořit, pokud se toto jednání obje-
vuje často a dlouhodobě (minimálně šest měsíců). Za dobu své pedagogické praxe se 
obětí mobbingu „cítilo být min. 17,2 % dotazovaných učitelů (z toho 8 % opakovaně) 
a celých 23,1 % bylo vystaveno psychickým nátlakům ze strany vedoucích pracovníků 
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(9,9 % opakovaně)“ (s. 228). Mobbingu ve smyslu zmíněné defi nice bylo vystaveno 
9,3 % a bossingu 14,3 % ze všech respondentů. Ve školním roce 2008/09 „bylo z uči-
telů, kteří cítili být mobbováni za dobu své pedagogické praxe, vystaveno projevům 
psychického napadání 46 % u mobbingu a 62,6 % u bossingu. V celkovém kontextu 
učitelské populace, prezentované výzkumným vzorkem, se tedy jedná shodně u mob-
bingu i bossingu o 7,1 % pedagogů […], kteří se cítí být aktuálně obětí psychoteroru ve 
své škole“ (s. 229). Skutečně reálné podobě mobbingu (podle výše zmíněné defi nice) 
„bylo vystaveno 52,5 % respondentů z aktuálně v posledním školním roce napadaných 
pedagogů […]; u formy zvané bossing se jedná o 57,6 %“ (s. 230).

Problematice vzájemné mezigenerační pomoci učitelů na základních školách věnovali 
pozornost Jůva a Lazarová (2010). Ve své studii analyzovali psychologické, sociální 
a pedagogické aspekty profesionálního působení učitelů v pozdní fázi kariéry (osobní 
a profesní sebepojetí starších učitelů, jejich životní strasti a radosti, vnímání jejich sociální 
pozice na pracovišti, proměna jejich osobního a profesního vztahu k dětem a rodičům), 
snažili se ukázat na okolnosti a možnosti rozvoje využívání jejich potencionálu pro rozvoj 
školy. Analýza proběhla v několika fázích. Použitím metody focus group, která spočívala 
v diskusi s řediteli a učiteli byla získána data pro konstrukci dvou dotazníků (pro ředitele 
a starší učitele ZŠ). V rámci výzkumy bylo analyzováno 217 dotazníků (173 učitelských 
a 44 ředitelských) z 53 základních škol. Starší učitelé uváděli, že „rádi předávají své 
zkušenosti mladším kolegům (75 %) a současně si v 73 % případů myslí, že jsou ve škole 
jejich zkušenosti pozitivně oceňovány. Již ale mnohem méně starších učitelů (pouze 
44 %) uvedlo, že jejich mladší kolegové často žádají o radu“ (s. 7). Výsledky výzkumu 
ukazují, že „starší učitelé se ve školách ocitají v pozici, kdy na jedné straně předávají 
zkušenosti a pomáhají mladším kolegům, na straně druhé sami potřebují sociální oporu 
ze strany vedení školy i mladších kolegů. Tato potřebná a pro rozvoj školy přínosná 
mezigenerační spolupráce však může narážet na komunikační bariéry […]. Zdá se, že 
v mezigenerační spolupráci sehrává důležitou roli reciprocita: dokáže-li mladý učitel 
požádat o pomoc a přichází-li se svou otevřeností jako první, může to být příležitost 
ke vzájemnému poznání a tedy i k rozvoji hlubší spolupráce a vzájemné důvěry, kterou 
starší kolega potřebuje k sebeotevření“ (s. 8).

Oblast kultury a klimatu školy se v přehledu realizovaných výzkumů ukazuje jako velmi 
široká. Zahrnuje výzkumy spokojenosti učitelů stejně jako kvalitu manažerské práce ve 
škole, postoje rodičů, zvládání zátěžových situací i mocenské konstelace ve školní třídě. 
Používána je široká paleta výzkumných nástrojů od standardizovaných dotazníků přes 
rozhovory a skupinové diskuze až k pozorování výuky. Nejčastěji využívanou metodou 
sběru dat ve výzkumu těchto témat však i nadále zůstává dotazník.
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4 Nálezy výzkumu v oblasti cizích jazyků

Jitka Sedláčková, Lenka Pavlíčková, Michaela Šamalová, Ivana Hovořáková

V této kapitole představujeme empirické studie oblasti z cizích jazyků. S využitím metodiky 
popsané v úvodu předchozí kapitoly byly pro potřeby této kapitoly analyzovány studie 
věnované výuce cizích jazyků. Tato oblast je ve sledovaných periodicích zastoupena 
řadou metodologicky a obsahově různorodých studií. Nalezneme mezi nimi studie 
kvalitativního i kvantitativního charakteru, akční výzkum či klasifi kační analýzy výukové 
dokumentace. 

Na problematiku výuky cizích jazyků lze pohlížet z různých úhlů pohledu – z pohledu žáka, 
učitele, obsahu výuky či výukových materiálů. Nejvíce studií z této oblasti se zaměřuje 
právě na žáka a na různé vnější či vnitřní okolnosti učení a jejich vliv na osvojování 
jednotlivých rovin cizího jazyka či žákovy výsledky. Výrazným tématem v této oblasti je 
výzkum používání strategií učení (kap. 4.1). Dále je v této skupině zastoupeno zkoumání 
vlivu rané výuky či práce s teorií mnohočetné inteligence na výsledky výuky (kap. 4.2). 
Některé výzkumy v oblasti cizích jazyků se zabývají také žáky a studenty se specifi ckými 
nároky (kap. 4.3). V neposlední řadě se výzkumy v oblasti cizích jazyků věnují různým 
okolnostem či prostředkům výuky, jako jsou klima výuky, výukové materiály či výuková 
dokumentace (kap. 4.4).

4.1 Strategie učení se cizímu jazyku

Cílem výzkumu Vlčkové (2003) bylo zjistit míru používání nejdůležitějších sociálních 
strategií učení se cizímu jazyku u gymnaziálních studentů a analyzovat, jak vybrané 
faktory ovlivňují jejich používání. Výzkum byl proveden pomocí dotazníku (na vzorku 
229 respondentů) doplněného skupinovým rozhovorem. Z výsledků výzkumu vyplývá, 
že „studenti využívají sociální strategie, na které byli dotazování, jen z 46 % z maximální 
možné míry používání“ (s. 4). Autorka doporučuje přibližovat sociální strategie učení 
zejména chlapcům, kteří je podle výsledků výzkumu používají výrazně méně než dívky. 
Nicméně „učitelovo informování o tom, jak se učit cizí jazyk, nevedlo u zkoumaných 
studentů k vyšší míře používání sociálních strategií […] tři čtvrtiny zkoumaných studentů 
se nezajímají o to, jak se lépe učit, resp. vůbec jak se správně učit“ (s. 9). Důležitým 
zjištěním také je, že „používání sociálních strategií učení souvisí se školní úspěšností 
i s lepším sebehodnocením zdatnosti v jazyce či se skutečností, že žáka baví se jazyk 
učit“ (s. 9). Výzkum neprokázal spojitost mezi vyšší mírou používání sociálních strategií 
učení a počtem jazyků, které se žák učí. 

V dalším výzkumu se Vlčková (2007c) pokoušela zjistit, zda lze pomocí analýzy 
použitých strategií učení vysvětlit známku z cizího jazyka. Výzkum byl proveden na 
vzorku 606 studentů předposledních ročníků 14 brněnských gymnázií. Celkový model, 
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který by známku z cizího jazyka vysvětloval, se autorka pokoušela nalézt testováním 
85 strategií učení (klasifi kovaných podle Oxfordové, 1990) a potenciálně intervenujích 
proměnných testováním v modelu multinomiální logistické regrese. Ukázalo se, že 
„strategie v celé šíři […] do určité míry vysvětlují […] známku z cizího jazyka, nicméně 
míra vysvětleného rozptylu v závisle proměnné (známce) je relativně nízká […]. Mnohé 
strategie […] nejsou přitom v modelu signifi kantní“ (s. 12).

Koudelková (2009) zkoumala používání strategií učení se francouzštině jako cizímu 
jazyku na dvojjazyčné šestileté francouzsko-české sekci Gymnázia Matyáše Lercha 
v Brně. Autorka použila přeložený Inventář strategií SILL Oxfordové (1990) a doprovodný 
dotazník v upravené verzi. Oba nástroje převzala od Vlčkové (2006, 2007a, 2007b). 
Výzkumný vzorek tvořilo 101 žáků. Výsledky výzkumu ukázaly, že žáci strategie učení 
spíše nevyužívají, pokud ano pak převažují strategie přímé nad nepřímými. V největší 
míře byly zaznamenány kompenzační strategie, následně kognitivní strategie, dále 
strategie metakognitivní, sociální, paměťové, nejméně využívány jsou strategie afektivní. 
Nejčastěji strategie používají žáci čtvrtého a prvního ročníku, nejméně žáci druhého 
ročníku. Výsledky výzkumu ukázaly, že „strategie více používají respondenti, kteří jsou 
podporovaní motivací integrativní (jazyk je baví, mají o něj zájem), než ti podporovaní 
motivací instrumentální (absolvovat předmět, kariéra, nátlak rodičů)“ (s. 7).

Přikrylová (2010) provedla předvýzkumné šetření, pomocí kterého se snažila analyzovat 
strategie učení cizích jazyků v oblastech receptivních (čtení, poslech) a v produktiv-
ních dovedností (psaní, mluvení) u žáků gymnázia. Výzkumného šetření se zúčastnilo 
68 žáků Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově. Výsledky ukázaly, že „v případě rozvoje 
čtení používají více strategie učení dívky než chlapci. V oblasti rozvoje písemného pro-
jevu používají strategie učení více ti studenti, kteří se zkoumaný (anglický) jazyk začali 
učit do 5. třídy ZŠ včetně, než ti, kteří se jej začali učit dříve, a to do 3. třídy ZŠ včetně“ 
(s. 7). Ukázalo se, že žáci, jejichž oblíbený jazyk je anglický nebo francouzský, používají 
strategie učení při rozvíjení písemného projevu více, než žáci, jejichž oblíbeným jazykem 
je německý jazyk. „V hodnocení celkového stavu vlastní znalosti se ukázalo, že studen-
ti, kteří svou znalost označili jako velmi špatnou, používají v rozvoji překladu strategie 
učení nejvíce ze všech studentů“ (s. 7). Obdobný trend se potvrdil v používání strategií 
učení pro rozvoj mluveného projevu – žáci s horším hodnocením používají strategie 
učení více než lépe hodnocení žáci.

4.2  Determinanty ovlivňující dovednosti a znalosti žáků 
v cizím jazyce

Mošnerová (2002) se zabývala aplikací Gardnerovy teorie vícenásobné inteligence na 
domácí úkoly ve vyučování německého jazyka a jejím vlivem na styl učení žáků a jejich 
výkon vyjádřený klasifi kací. Výsledky byly zjišťovány prostřednictvím akčního výzkumu. 
Autorka provedla experiment trvající osm měsíců, během kterých mělo 12 žáků střed-
ního odborného učiliště možnost volit si typy domácích úloh, které zpracují. Součástí 
výzkumu byla tři dotazníková šetření – dotazník pro určení stylu učení, dotazník modifi -
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kovaný na německý jazyk a dotazník k rozlišení inteligencí, na jehož základě si žáci volili 
typ domácích úloh. Na základě výsledků šetření stylu učení autorka konstatovala, že 
žáci ve většině oblastí vykazují běžné hodnoty; výjimku tvořily zvýšené hodnoty spojené 
s maturitním vysvědčením jako motivací k učení, naopak snížené hodnoty žáci vykázali 
v oblastech „vyhledávání vztahů a strukturování učiva, kooperace se spolužáky, profes-
ní motivace a přístup založený na vytváření struktur“ (s. 80). Právě pro oblasti, kde byly 
nalezeny snížené hodnoty, byl dotazník modifi kován pro německý jazyk. Tento dotazník 
vyplňovali žáci na začátku a na konci experimentu. Změna mezi vstupními a výstupními 
parametry měla ukázat efektivnost práce s volitelnými domácími úkoly koncipovaný-
mi na základě Gardnerovy teorie. Podle výsledků ale nedošlo k žádnému výraznému 
posunu (k navýšení hodnot došlo pouze u oblastí hledání vztahů a organizování učiva 
a přístup založený na kooperaci se spolužáky). Pro interpretaci výsledků experimentu 
byla použita kazuistická (případová) metoda založená na individuálním sledování vývoje 
žáků, přičemž při vyhodnocování byl zohledněn nejen vývoj žáka z hlediska vybraných 
úloh, ale rovněž jeho prospěch v němčině, přístup ke studiu, motivace apod. Na základě 
provedeného výzkumu autorka konstatovala, že došlo k pozitivnímu vývoji v klasifi kaci 
žáků, avšak „tyto pozitivní výsledky se nepromítly ve vývoji stylu učení“ (s. 84). 

Najvar (2008) zkoumal, zda a případně jak se raná výuka anglického jazyka odráží ve 
v pozdější úrovni jazykových dovedností. Výzkum byl založen na smíšeném přístupu 
(podle schématu QUAN → qual) a zahrnoval dotazník, didaktický test a individuální 
a skupinový rozhovor. Výzkumný vzorek tvořili žáci 8. ročníku ZŠ a žáci odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií, přičemž kvantitativní fáze se zúčastnilo 211 žáků a kvali-
tativní fáze 16 žáků z původního souboru. Prostřednictvím dotazníku autor zjišťoval, 
zda žáci absolvovali ranou výuku anglického jazyka, didaktický test následně umožnil 
určit úroveň žáků v anglickém jazyce. V rámci kvalitativní fáze výzkumu autor, pro zís-
kání hlubšího vhledu do zkoumané problematiky, provedl s žáky, jejichž data nějakým 
způsobem vybočovala ze získaných výsledků, polostrukturované rozhovory. Na základě 
získaných dat autor došel k závěru, že ačkoli byl zjištěn statisticky signifi kantní vztah 
mezi ranou výukou a úrovní jazykových dovedností, tento vztah byl velmi slabý. Autor 
proto vyjádřil přesvědčení, že nelze přijmout předpoklad, že existuje vztah mezi ranou 
výukou jazyků a lepšími výsledky žáků. 

Problematice výuky cizího jazyka v raném věku je věnována také studie Hanušové 
a Najvara (2007), kteří na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity realizovali dvě 
empirická šetření pod názvem English for Very Young Learners (EVYL ZŠ8 a EVYL VŠ0). 
První z výzkumů byl představen výše (viz Najvar, 2008). Druhé šetření se uskutečnilo 
mezi uchazeči o studium učitelství anglického jazyka na PdF MU (výběrový soubor 
tvořilo 1 827 účastníků – 1520 žen, 307 mužů). Respondentům byl distribuován 
dotazník „zaměřující se na faktografi cké údaje týkající se jejich zkušeností s výukou 
a osvojováním angličtiny“ (s. 48). Získaná data byla dána do souvislostí s výsledky 
přijímacího testu z anglického jazyka participantů. Vztahy mezi odpověďmi získanými 
v dotazníku a testem byly vyhledávány prostřednictvím Kruskalova-Wallisova testu 
variance. Autoři uvádí, že mezi sledovanými skupinami nebyly nalezeny významné 
rozdíly ve výsledku testu. Jako překvapivý shledávají především „výsledek studentů, kteří 
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se […] anglicky učí od střední školy. Jejich výsledky se významně neliší od studentů, kteří 
se začali anglicky učit v pěti nebo deseti letech věku“ (s. 49). Závěrem autoři konstatují, 
že „výsledky obou prezentovaných výzkumů podporují závěry […], že neexistuje žádný 
přesvědčivý důkaz pro tvrzení, že mladší děti se učí ve školním prostředí cizí jazyky lépe 
než dospělí“ (s. 50).

4.3 Cizí jazyk a studenti se specifi ckými nároky

Špačková a Kucharská (2012) se zabývaly osvojováním cizích jazyků (analýza nebyla 
zaměřena na konkrétní jazyk) u žáků se specifi ckými poruchami učení (SPU). Cílem 
výzkumu bylo popsat nabývání jednotlivých rovin cizího jazyka ve fonologické, 
syntaktické a sémantické rovině u žáků s SPU a ve srovnání s intaktní skupinou 
identifi kovat hlavní obtíže těchto žáků. Výzkumný soubor tvořilo 26 žáků s SPU 
a 26 intaktních žáků 4. ročníků ZŠ. Jako výzkumný nástroj byl použit Prognosticko-
diagnostický test cizojazyčných schopností Malíkové (1989). Výsledky získané pomocí 
tohoto nástroje byly podrobeny kvalitativní analýze. Výsledky ukázaly, že v oblasti 
osvojování cizího jazyka se projevy SPU neomezují pouze na problémy se čtením, ale 
souvisí obecně s nedostatečně rozvinutými jazykovými dovednostmi. Žáci s SPU jsou 
tak znevýhodněni především v oblasti fonologické (schopnost identifi kovat prozodii 
a melodii cizího jazyka) a sémantické (osvojování slovní zásoby na základě auditivního 
podnětu a vytváření fonologické reprezentace nových slov). Tato zjištění vedlo autorky 
k doporučení cíleného tréninku fonologických dovedností pro žáky se SPU.

Do této skupiny výzkumů patří také výzkum Antova (2010), zaměřený na motivaci 
zrakově postižených ke zdokonalování v anglickém jazyce (viz kap. 3.4.2).

4.4 Okolnosti a prostředky výuky

Problematikou jazykových dovedností (v němčině) a dovedností osvojovaných 
v předmětu dějepis a jejich významu při vytváření předpokladů pro roli občana se 
zabývali Kropáčová a Kropáč (2002). Autoři provedli analýzu výukové dokumentace 
základní školy: Standard základního vzdělávání, vzdělávací programy Obecná škola, 
Základní škola a Národní škola a Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
(RVP ZV). Pozornost zde budeme věnovat výsledkům z oblasti cizích jazyků. Výsledky 
ukazují, že u všech analyzovaných dokumentů tvoří jazykové dovednosti organickou 
součást požadovaných výsledků výuky. Komparace standardu základního vzdělávání 
a RVP ZV ukázala, že ačkoli mezi dokumenty nejsou výrazné odchylky, výuka podle 
RVP ZV by měla směřovat více k nabytí dovedností a jejich následnému uplatnění 
(v dokumentu se objevuje široká škála operačních sloves popisujících očekávané 
dovednosti, více směřuje k jejich uplatnění v reálnějších situacích).

Problematice inovativního a tradičního použití ICT ve výuce německého jazyka na 
gymnáziích se věnovala Bláhová (2010). Jako metody výzkumu byly použity hloubkové 
rozhovory (s osmi učiteli německého jazyka) a pozorování (čtyř učitelů; osm hodin výuky, 
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ve které byla uplatňována informační technologie). „Výsledky výzkumu naznačují, že 
ICT nepůsobí jako katalyzátor změn, ale inovativní výuku mohou při jejich vhodném 
použití podpořit. Jako smysluplné se ukazuje takové použití ICT, které do výuky vnáší 
nějakou „přidanou hodnotu“. Touto „přidanou hodnotou“ mohou ICT zefektivnit jak 
výuku inovativní, tak tradiční“ (s. 77).

Cílem výzkumu Binterové (2012) bylo analyzovat, komparovat a popsat klima výuky 
matematiky v angličtině metodou CLIL na ZŠ a stanovit jeho rozdílnost od klimatu 
výuky matematiky v češtině. Studie vycházela z předpokladu, že při výuce matematiky 
metodou CLIL bude hodnocení klimatu výuky pozitivnější. Pro vyhodnocení klimatu 
byly použity jak kvantitativní (dotazník navržený Grecmanovou, 2008, s. 184), tak 
kvalitativní (dlouhodobá pozorování výuky, rozhovory s učiteli a žáky) metody sběru 
dat. Data byla získána od 78 žáků 6.–8. ročníku ZŠ, kteří prošli výukou matematiky 
v angličtině, kontrolní skupinu tvořilo 97 respondentů, kteří výuku matematiky 
v angličtině neabsolvovali. Výsledky výzkumu ukazují, že žáci, kteří prošli výukou 
matematiky v angličtině, hodnotí kladně přehlednost výuky, schopnost učitele zaujmout 
a jeho nadšení. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že v průběhu projektu došlo 
ke zlepšení klimatu výuky matematiky v angličtině. Výzkum ukázal, že klima výuky 
matematiky v angličtině vnímají žáci ve srovnání s klimatem výuky matematiky v češtině 
pozitivněji. „Otázkou je, zda zavedením metody CLIL do výuky matematiky, nedošlo ke 
zhoršení znalostí žáků z matematiky, zda se změnil jejich vztah k matematice“ (s. 79).

Cílem studie Šebestové, Najvara a Janíka (2011) bylo zjistit, do jaké míry poskytuje 
výuka anglického jazyka na 2. stupni ZŠ příležitosti k rozvíjení řečových dovedností 
(poslechu, mluvení, čtení a psaní) a jaká je míra integrovanosti těchto příležitostí. 
Pro výzkum byla použita videostudie, ve které tvořily výzkumný vzorek videozáznamy 
79 hodin výuky anglického jazyka na druhém stupni ZŠ pořízené v rámci projektu IVŠV 
videostudie (viz Najvar et al., 2011). Na studii participovalo 25 náhodně vybraných 
učitelů (23 žen, 2 muži). Následně byla použita metoda strukturovaného pozorování 
a pomocí kategoriálního systému (vytvořen na základě konceptu řečových dovedností) 
byly zachyceny aspekty výuky týkající se uplatňování řečových dovedností ze strany 
žáků. Výsledky výzkumu ukazují, že existují výrazné rozdíly ve výuce různých učitelů. 
Dále výsledky ukazují na dominantní zastoupení recepce nad produkcí řeči žáků. 
Neočekávaným zjištěním bylo, že žáci ve výuce více času četli, než poslouchali. 
Z hlediska integrace řečových dovedností studie došla k závěru, že řečové dovednosti 
jsou poměrně často uplatňovány v integraci, ovšem nejčastěji jen s jednou další řečovou 
dovedností. Komplexnější aktivity integrující tři nebo čtyři řečové dovednosti byly 
zastoupeny poměrně málo.

Do této skupiny výzkumů patří také studie Peškové (2012), zabývající se vizuální 
stránkou učebnic německého jazyka (viz kap. 3.2.1).

Shrnutí prezentované v této kapitole ukazuje, že výuka cizích jazyků se v obecnějším 
proudu výzkumu školního vzdělávání postupně etabluje jako samostatná oblast výzku-
mu. Jsou prováděny výzkumy projektovaného i realizovaného kurikula, pozornost je 
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věnována reálným procesům probíhajícím ve školních třídách i aktérům těchto procesů. 
Pro další rozvoj této výzkumné oblasti by bylo žádoucí hledat možnosti jak formulovat 
širší výzkumný program a předejít tak značné fragmentarizaci výzkumu (a výzkumných 
poznatků), jež v současné době převládá.
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5 Program SINUS aneb spolupráce a profesní rozvoj 
učitelů jako princip zvyšování kvality výuky 
v matematice a přírodních vědách5

Tomáš Janko

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU 
se cítí být zavázán mottem Výzkumem k lepšímu vzdělávání. V perspektivě několika let 
je jeho ambicí přispět k tomu, aby se v České republice etabloval intervenční program, 
který by na základě výzkumných zjištění podporoval učitele a školy při jejich snahách 
o zlepšování výuky (srov. Janík et al., 2013). Možnou inspiraci přitom lze čerpat 
z obdobně koncipovaného německého programu SINUS – Steigerung der Effi zienz des 
mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts (Zvyšování efektivnosti matematické 
a přírodovědné výuky). 

Program SINUS byl koncipován jako modelový experimentální projekt a jeho cílem 
bylo iniciovat a podporovat zlepšování kvality výuky v oblasti matematického 
a přírodovědného vzdělávání přímo ve školách. Souvisejícím cílem bylo ověření účinků 
zmiňovaných procesů a naznačení, jak by měly být inovativní přístupy v oblasti 
matematického a přírodovědného vzdělávání v budoucnu koncipovány, aby ke kvalitě 
výuky přispívaly dlouhodobě. V obecné rovině byl program SINUS založen na aktivní 
a kooperativní profesionalizaci učitelů a na myšlence kontinuálního vzdělávání učitelů 
přímo ve školách, na nichž působí. Jádro programu se tak konstituovalo okolo jedenácti 
tematických modulů orientovaných na zlepšování učebních podmínek a výukových 
metod v problematických oblastech matematického a přírodovědného vzdělávání.

Podporu projektu zajišťovala německá Spolková komise pro plánování ve vzdělávání 
a podporu výzkumu (Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungs-
förderung; dále jen BLK) v letech 1998/99 až 2002/03. Pozitivní zkušenosti vedly 
k realizaci několika navazujících projektů. Cílem projektu SINUS-Transfer bylo rozšíření 
principů rozvíjení kvality (vytvořených v rámci projektu SINUS) na další školy. Přenesení 
projektu SINUS bylo nasměrováno především do oblasti primárních škol –SINUS-Trans-
fer Grundschule. V první vlně (od roku 2003/04) se toto rozšíření týkalo cca. 700 škol 
v různých spolkových zemích Německa, další rozšíření (od roku 2005/06) pokrylo cca. 
1 800 škol. 

5 Tato práce byla podpořena z projektu „Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké 
excelenci“ (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), který je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky.
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5.1 Okolnosti vedoucí k realizaci programu SINUS

Východiskem programu SINUS se stala expertiza, která se zaměřovala na identifi ko-
vání hlavních problémů kurikula a výuky v oblasti matematického a přírodovědného 
vzdělávání (BLK, 1997). Impulsem pro expertízu byly slabé výsledky německých žáků 
v mezinárodním srovnávacím výzkumu TIMSS v oblastech matematického a přírodo-
vědného vzdělávání (srov. Mullis et al., 1998). Expertiza upozornila i na další nedostatky 
matematického a přírodovědného vzdělávání ve Spolkové republice Německo. Jedná 
se například o omezené propojování učiva vertikálním směrem a neuspokojivý soulad 
mezi obsahy jednotlivých matematických a přírodovědných předmětů. Problematický 
může být také častý výskyt frontální výuky (viz také Baumert et al., 1997), či malá 
rozmanitost učebních úloh (viz také Prenzel, 1997). O analyzování popisovaných nedo-
statků matematické a přírodovědné výuky z pozice českého vzdělávání usilují např. Janík 
a Najvarová (2007).

V teoretickém pozadí expertizy lze rozlišovat přístupy a koncepty pocházející z oblasti 
teorie vzdělávání a psychologie učení a motivace. Účelem zmiňovaných konceptů bylo 
popsání aktuálních otázek a problémů matematického a přírodovědného vzdělávání 
v současné překotně se vyvíjející společnosti vědění.

Například východiska z oblasti teorie vzdělávání v tomto ohledu školu charakterizují 
jako „životní prostředí“, které je pro dospívající generaci jedinečné. Vedle toho, že 
učení ve škole žákům napomáhá při rozvoji vlastní identity, cílí také na rozvoj základních 
znalostí, dovedností a pravidel chování napomáhajících orientaci v současné společnosti. 
Zásadním aspektem je přitom použitelnost osvojovaných poznatků a také jejich 
propojitelnost s informacemi, které žáci získají například v průběhu dalšího vzdělávání. 
Jedním z přetrvávajících problémů však je, že mnoho z toho, co budou žáci potřebovat 
v dospělosti, se v současné matematické a přírodovědné výuce nemají příležitost 
naučit. Je proto žádoucí vytvořit program, který by usiloval o zlepšování kvality výuky 
v matematických a přírodovědných předmětech, aby byla rozvíjena schopnost žáků 
aplikovat získané znalosti v praktických situacích a také zvyšována jejich motivace ke 
kontinuálnímu učení uvnitř i vně školy.

5.2 Organizační struktura programu SINUS

Navrhnutí opatření, která by dlouhodobě přispívala ke zvyšování kvality výuky v mate-
matických a přírodovědných předmětech, představovalo jeden z hlavních cílů programu 
SINUS. Zásadními faktory napomáhajícími udržení hlavních myšlenek a principů SINUS 
ve školách i po skončení programu se ukázaly být nejen motivovanost a fl exibilita uči-
telů, ale také jejich odborná kvalifi kace. Efektivnost při zvyšování kvality výuky pro-
střednictvím profesních a kolegiálně refl ektovaných zkušeností tak představovala jedno 
z hlavních kritérií úspěchu programu SINUS.
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Popisované cíle však kladly specifi cké nároky na organizační podmínky programu. 
Charakteristickým rysem, odlišujícím program SINUS od jiných projektů usilujících 
o zvyšování kvality výuky v matematických a přírodovědných předmětech, byla iniciativa 
zdola. Ta se vyznačovala převzetím zodpovědnosti za plánování, realizaci a do určité míry 
i evaluaci samotnými účastníky. Základní úroveň programu SINUS tak představovala 
spolupráce mezi učiteli na jednotlivých školách. Důležitou roli v tomto ohledu hrály 
pilotní školy, které byly chápány jako jádro kooperujících sítí škol a jejich prostřednictvím 
se působnost programu rozšiřovala na regionální a národní úroveň. Význam pilotních 
škol spočíval v koordinaci projektu a poradenství. Prostřednictvím školení podporovaly 
aplikaci relevantních zkušeností a postupů. Mimo to zajišťovaly také dohled a evaluaci 
v rámci sítí škol. Důležitou součást představovaly i vedoucí kolektivy participujících škol, 
jež zajišťovaly administrativní, organizační a ekonomické aspekty související se zapojením 
škol do programu a mnohdy plnily motivační a stimulující funkci. 

Do programu SINUS se v letech 1998/99 až 2002/03 zapojilo celkem 180 škol, které 
byly organizovány do kooperujících sítí po šesti školách. Jednotlivé sítě škol se odlišovaly 
počtem učitelů, ale také tím, zda se účastnili učitelé jednoho nebo různých vyučovacích 
předmětů. Spolupráce mezi sítěmi škol byla podporována koordinátorem a na úrovni 
spolkových zemí byla koordinována zemskými institucemi. Významnou roli v tomto 
ohledu plnily i vysoké školy, které byly nápomocné například při úvahách, jak by bylo 
možné myšlenky programu začlenit do vzdělávání budoucích učitelů. 

Mimo pilotní školy a školy v kooperujících sítích byly pro organizaci projektu důležité 
i další instituce. Jednalo se například o řídící komisi, která představovala hlavní řídící 
orgán programu. Důležité bylo koordinační centrum sloužící jako kontrolní orgán 
a zprostředkovatel rozhodování řídící komise. Mimo to poskytovalo školám poradenství 
při zavádění programu, plánování a organizaci expertiz a zaštiťovalo i odborné (vědecké) 
poradenství a doprovod. Ověřovalo také výsledky programu a zpracovávalo hodnotící 
zprávy. Vědecká rada koncipovala evaluační výzkumy zaměřené na prvky programu 
a jejím úkolem bylo také naznačování perspektiv a navrhování vědeckých záměrů 
delšího trvání, na něž by mohlo být v budoucnu navazováno a které by mohly být 
fi nancovány ve spolupráci s dalšími institucemi. 

Hlavními nositeli programu SINUS byly Institut pro didaktiku přírodních věd v Kielu (IPN), 
Státní institut pro kvalitu školy a výzkum vzdělávání v Mnichově (ISB) a Centrum pro 
podporu matematicko-přírodovědné výuky Univerzity Bayreuth (Z-MNU). Na nejvyšší 
úrovni byl dohled nad projektem prováděn řídící komisí, ve spolupráci s vědeckou radou 
a koordinátorem na ministerstvu školství. Uvedené instituce nicméně stály spíše v pozadí 
projektu, jejich přímý vliv tak byl do určité míry omezený.

5.3 Vůdčí principy programu SINUS

Součástí expertizy matematického a přírodovědného vzdělávání, vypracované skupinou 
odborníků (viz výše), bylo také naznačení vůdčích principů programu SINUS. Jejich širším 
kontextem bylo přesvědčení, že obecným posláním matematického a přírodovědného 
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vzdělávání by mělo být rozvíjení kognitivních a motivačních základů, na nichž by stavělo 
další učení žáků. Charakteristiku vůdčích principů programu SINUS nabízíme dále:

•  Snahy o zvyšování kvality výuky a její optimalizaci v matematice a přírodovědných 
předmětech mohou stavět na solidních předpokladech. Jedním z nich je oborová 
kvalifi kace učitelů, která se následně odráží v kvalitě odborné výuky. Zpravidla vyšší 
věková struktura učitelů matematiky a přírodovědných předmětů přitom nemusí být 
překážkou, neboť jednání učitelů ve výuce je podloženo odpovídající suverenitou 
vyplývající ze zkušeností.

•  Modulární koncepce SINUS umožňuje optimalizaci programu vzhledem k požadav-
kům a perspektivám rozvoje vzdělávání na lokální, regionální a národní úrovni. Při 
zavádění programu tak mohou být respektovány poměry na jednotlivých školách, či 
zohledňovány preference učitelů stran výběru učiva. Vedle optimalizace a zvyšování 
fl exibility matematické a přírodovědné výuky tímto může být podporováno i širší 
přijetí programu. 

•  Předpoklady fungování programu SINUS ve školách spočívají v ochotě učitelů ke 
spolupráci v oborových skupinách a z dlouhodobého hlediska také v jejich připrave-
nosti inovovat výuku. V rámci programu jsou proto podporovány různorodé formy 
spolupráce, neboť se předpokládá, že intenzita spolupráce na jednotlivých školách 
se bude měnit. K úspěchu v tomto případě může vést, je-li spolupráce s cílem zlep-
šování kvality zpočátku rozvíjena prostřednictvím dílčích kroků.

•  Jedním ze základních cílů programu je podpora spolupráce učitelů na školách pro-
střednictvím opatření, která jim budou vytvořena co nejvíce „na míru“. To přináší 
specifi cké organizační požadavky. Při koncipování SINUS nicméně převládalo pře-
svědčení, že pro realizaci programu by neměla být vytvářena nová infrastruktura, 
nýbrž se v co největší míře měly uplatňovat již existující postupy, které by případně 
byly rozšířeny. 

•  Z organizačního hlediska lze v SINUS rozlišovat mezi „zkušenějšími“ pilotními školami 
a „začínajícími“ školami, přidruženými prostřednictvím sítí. Pilotní školy představují 
jádro programu a jejich úlohou je mj. podpora a předávání zkušeností školám, které 
se do programu nově zapojují. V ideálním případě tak může být vytvořena vzájemná 
síť až šesti spolupracujících škol.

•  Účast škol na programu SINUS by měla být od počátku koordinována ve spolu-
práci se zemskými institucemi (např. školní inspekcí) a organizacemi zajišťujícími 
další vzdělávání. Přínosem je i spolupráce s vysokými školami, která může přinášet 
obohacení programu o teoretické ukotvení. Spolupráce se zmiňovanými institucemi 
je pro školy užitečná, neboť může přispívat k vytváření optimálních podmínek pro 
zavádění programu a (spolu)práci. 

•  Závazným rámcem pro realizaci programu SINUS a jeho tematických akcentů je 
platná školská legislativa. Výjimku představuje pouze svoboda učitelů v rozhodování 
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o výběru a strukturaci učiva a také způsobů zkoušení. Spolupráce se školní inspekcí 
v tomto ohledu umožňuje, aby o práci školy byli informováni rodiče žáků. 

•  Program SINUS svou koncepcí vyzývá mj. k otevírání metodických otázek týkají-
cích se plánování a inovačních strategií ve vzdělávání. Zpětně tak zprostředkovává 
informace umožňující bilancování a diskusi o kvalitě vzdělávání v matematických 
a přírodovědných předmětech.

5.4 Spolupráce učitelů jako předpoklad rozvoje kvality výuky

Program SINUS v souvislosti s rozvojem kvality výuky v matematických a přírodovědných 
předmětech neusiloval primárně o integraci nových poznatků, ale jeho cílem bylo spíše 
profesionalizace učitelů a podpora jejich spolupráce v oborových skupinách na školách 
(a následně i mezi školami). Orientace programu na uvedené principy vycházela ze 
skutečnosti, že učitelé mohou při snahách o zavádění inovativních výukových postupů, 
nástrojů, či materiálů směřujících ke zvyšování kvality výuky váhat, nedokáží-li adekvátně 
porozumět problémům, se kterými jsou během výuky konfrontování a nejsou-li vybaveni 
dostatečným „metodickým repertoárem“ jak tyto výukové problémy řešit (Prenzel & 
Ostermeier, 2006, s. 84). Program SINUS proto usiloval nejen o motivaci učitelů, ale 
také o nabídnutí podpory, která by probíhala prostřednictvím společného vytváření 
výukových materiálů a nápadů, stejně jako na bázi společné dokumentace a evaluace 
vzdělávacích výsledků žáků.

Spolupráce v rámci projektu od učitelů (resp. škol) nicméně vyžadovala rozvinutí 
specifi ckých dovedností. Vedle samostatného plánování, organizace a vyhodnocování 
výukových aktivit vyžadovalo zapojení do projektu také otevřenou a profesionální 
komunikaci; ochotu zavádět inovativní principy do každodenní výuky; či pružnost 
při přizpůsobování vlastní výuky požadavkům vyplývajícím z plánování a realizace 
programu SINUS. Důležitá byla také angažovanost v rámci sítě participujících škol na 
lokální, regionální, anebo nadregionální úrovni; anebo základní orientace v problematice 
vzdělávacích programů a jejich silných a slabých stránek (srov. Ostermeier, 2009, s. 72–74).

5.5 Tematické moduly programu SINUS 

Tematicky se program SINUS zaměřoval na rozvíjení kvality v jedenácti oblastech 
matematické a přírodovědné výuky, na něž bylo jako na problematické poukázáno 
výzkumem TIMSS. Tyto oblasti byly rozpracovány do jedenácti modulů, které pokrývaly 
široké spektrum (viz dále) a učitelům sloužily jako prostor pro vzájemnou diskusi 
a spolupráci. Zároveň jim poskytovaly základní orientaci v programu. Charakteristiku 
tematických modulů nabízíme dále. (volně podle Prenzel & Ostermeier, 2006, s. 80–82; 
viz také BLK, 1997). 
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Modul 1: Zkvalitnění kultury učebních úloh 

Modul vychází z předpokladu, že učební úlohy představují klíčové „stavební kameny“ 
výuky, které jsou důležité zejména pro procvičování a konsolidaci osvojovaných znalostí. 
V matematických a přírodovědných předmětech potom mají význam především ty úlo-
hy, které předpokládají různé postupy zpracování anebo umožňují více způsobů řešení. 
Rozmanité učební úlohy, zaváděné v měnících se kontextech, mohou aktivizací zvyšovat 
přitažlivost a význam výuky v očích žáků. Mimo to obměňování úloh přispívá ke kogni-
tivnímu úsilí žáků, jež může rozvíjet „pružnost“ myšlení a praktického používání znalos-
tí. Důležitými charakteristikami jsou v tomto ohledu zejména způsob prezentace úloh 
a forma jejich ztvárnění. Práce v modulu 1 se proto orientuje na zvládnutí různorodého 
spektra výukových metod a postupů, které lze uplatnit při prezentaci anebo vysvětlová-
ní nového učiva, stejně jako při procvičování osvojených znalostí a dovedností, či jejich 
přenášení do nových výukových situací. Učitelé se při práci v modulu seznámí i s tím, jak 
učební úlohy s žádoucími charakteristikami vytvářet a jak vytvořené úlohy promyšleně 
zařazovat do výuky. 

Modul 2: Rozvíjení pracovních postupů přírodních věd 

Vědecké metody a pracovní postupy v přírodních vědách (např. experiment) představují 
„přitažlivé prvky“, které mohou významně přispívat k motivaci a studijnímu úsilí 
žáků. Jedinečnost myšlenkových a pracovních postupů je ale zřejmá jen tehdy, je-
li výuka vedena způsobem, který povzbuzuje myšlenkové experimentování a vybízí 
žáky k cílevědomému a systematickému pozorování jevů. Defi citem současné 
výuky v matematických a přírodovědných předmětech je však nedostatečný fundus 
didaktických „nápadů“, jak potenciál matematických a přírodovědných metod důsledně 
využívat pro podporu učení ve škole. Výuka v jednotlivých předmětech je také zřídkakdy 
realizována (resp. promýšlena a plánována) ve vzájemných souvislostech. Přibližování 
zásad vědecké práce žákům a rozvíjení jejich vědeckého diskursu ve školní výuce by tak 
mělo klást větší důraz na otevřené formy pracovních postupů, které umožňují aktivní 
zapojení žáků, čímž je motivují například ke stanovování vlastních výzkumných otázek 
anebo plánování a interpretování vlastních matematických a přírodovědných pokusů. 
Smyslem modulu 2 je podpora učitelů při plánování, uskutečňování a vyhodnocování 
výzkumných aktivit žáků v matematických a přírodovědných předmětech. 

Modul 3: Práce s chybou

Výuka v matematických a přírodovědných předmětech představuje specifi ckou realitu, kde 
ve značné míře dochází ke střetávání žákovských prekonceptů, získaných prostřednictvím 
každodenních zkušeností, s konceptuálními a procedurálními představami, které si žáci 
mají díky výuce osvojovat. Typické chyby žáků mohou vykazovat specifi ckou logiku 
ovlivněnou věkem či dosavadními zkušenostmi. Dobří didaktikové jsou s ní zpravidla 
obeznámeni. Učení se tak může jevit jako konstitutivní proces dělání a napravování 
chyb. Chyby by proto měly být chápány především jako příležitosti k učení. Z hlediska 
hodnocení učebních výkonů jsou však nahlíženy spíše jako zaváhání, kterého by se žáci 
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měli vyvarovat. V tradičně pojaté výuce je tak málo prostoru pro práci s chybou. Cílem 
modulu je proto přimět učitele (a žáky), aby chyba nebyla vnímána jako selhání, nýbrž 
jako výzva jak pro jednotlivce, tak pro celou třídu. 

Modul 4: Upevňování základních znalostí – smysluplné učení a učební dovednosti

Učitelé matematiky a přírodovědných předmětů se během výuky mnohdy setkávají 
se zásadními rozdíly v předchozích znalostech žáků. Nezbytným předpokladem pro 
učení jsou faktické znalosti. Jejich upevňování by však mělo být podloženo vlastními 
zkušenostmi. Důležitým aspektem je také rozlišování mezi úrovněmi porozumění, které 
mohou být dosaženy žáky s různými dosavadními znalostmi a zkušenostmi. K tomuto 
účelu by učitelé měli disponovat specifi ckými postupy a metodami, které by jim umožnily 
zmiňované rozdíly ve výuce didakticky využít, případně se s nimi vypořádat (např. bez 
nutnosti vnější diferenciace výuky). V modulu 4 jde proto o získání praxe při vytváření 
a používání matematických a přírodovědných učebních úloh, včetně problémových, 
které jsou vhodné pro žáky s různými předchozími znalostmi. Takové učební úlohy 
mohou zároveň sloužit jako prostředky kompenzující rozdíly v učebních dovednostech 
žáků. Cílem je optimalizovat výuku tak, aby vycházela vstříc širokému spektru žáků 
s různými kognitivními a motivačními předpoklady. Jde o to zajistit, aby všichni žáci 
zažívali smysluplnou výuku na různých úrovních komplexnosti. 

Modul 5: Kumulativní učení – zvyšování povědomí žáků o nárůstu jejich kompetencí 

Aby byli žáci motivováni k dalšímu učení, potřebují získat přesvědčení, že se jejich kom-
petence úspěšně rozvíjejí. Povědomí o vlastních znalostech a dovednostech je předpo-
kladem pro učení. Důležitým aspektem umožňujícím poznávání vlastních kompeten-
cí v průběhu učení je představa o (vertikální) struktuře osvojovaného obsahu. Jestliže 
ji žáci porozumí, snáze si mohou uvědomit prospěšnost předchozího učení, ale také 
význam učebního úsilí v budoucnu. Vertikální propojování mezi dříve osvojenými, sou-
časnými a budoucími obsahy nicméně není samozřejmostí, musí proto být aktivně pod-
porováno. Přitom se mohou významně uplatňovat různorodé učební metody a postupy. 
Cílem modulu je pomoci učitelům při promýšlení způsobů, jak lépe propojovat aktuálně 
osvojované obsahy s těmi, které si žáci již osvojili, anebo těmi, které si mohou osvojit 
v budoucnu (vertikální propojování). Hlubší úvahy učitelů nad možnostmi strukturování 
a propojování obsahů mohou přispívat k vyšší koherenci výuky. Jde zejména o to, aby 
učitelé dokázali strukturování obsahu vysvětlovat žákům a poskytovali jim v odpovída-
jící míře orientaci. Práce v modulu se proto zaměřuje na schopnost diferenciace a inte-
grace konceptuálních znalostí, jako předpoklad k tomu, aby učitelé dokázali zavádět 
prvky kumulativní výuky a kumulativního učení, a činili tak učební pokroky pro žáky 
zjevnými. 

Modul 6: Poukazování na hranice oborů – východisko k obsahově integrované výuce

Modul 6 vychází ze skutečnosti, že učitelé matematických a přírodovědných předmětů 
se při zprostředkovávání obsahů musejí mnohdy vypořádávat s rozdílnými požadav-
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ky – vysvětlováním obecně platných principů na jedné straně a naznačováním odlišností 
v pohledech výukových předmětů (oborů) na straně druhé. Zvládnutí horizontálního 
propojování mezi obsahy, otázkami a postupy jednotlivých předmětů jim však poskytuje 
účinný didaktický nástroj, který umožňuje víceoborový přístup ke specifi ckým výuko-
vým obsahům a problémům. Učitelé tak získávají oporu při snahách o různorodé pro-
pojování poznatků, vytváření nových aplikačních kontextů a také fl exibilizaci konceptů 
a modelů. Smyslem modulu 6 je podpořit učitele při snahách o tento multiperspektivní 
přístup k výuce. Jde o to, aby učitelé dokázali přenášet vědecké fenomény do výuky 
smysluplněji, a přispívali tak ke komplexnějšímu porozumění žáků.

Modul 7: Uvážená podpora dívek a chlapců

Rovnocenné příležitosti pro učení a zapojení se do výuky jsou důležitým předpokladem 
pro učební motivaci žáků (Hoffmann, 2002). V případě matematických a přírodovědných 
předmětů se však opakovaně potvrzují významné rozdíly mezi dívkami a chlapci. Jedná 
se především o učební výkony a zájem o výuku. Dívky se v těchto ohledech nacházejí 
zpravidla v méně příznivé situaci, v porovnání s chlapci. Cílem modulu je motivovat učitele 
k tomu, aby usilovali o odbourávání stereotypů panujících v oblasti přírodovědného 
vzdělávání. Modul poskytuje učitelům podporu například tím, že ukazuje, jak výuku 
lépe diferencovat z hlediska odlišných vzdělávacích potřeb dívek a chlapců nebo tím, že 
učitele podporuje při usazování přírodovědných a matematických obsahů do kontextů, 
které mohou být zajímavější pro dívky a zároveň i pro chlapce. 

Modul 8: Tvorba (učebních) úloh napomáhajících spolupráci škol 

Východiskem modulu je přesvědčení, že kooperativní výuka je důležitá jak pro rozvoj 
kognitivních dovedností, tak pro sociální učení. Může stimulovat žáky k tomu, aby 
se naučili vyjadřovat a obhajovat svá přesvědčení, ale také k tomu, aby respektovali 
různorodé názory ostatních (Linn, Songer, & Eylon, 1996). Vedle toho, že kooperace 
přispívá k rozmanitosti výuky a může zvyšovat motivaci pro učení, rozvíjí také pocit 
sounáležitosti, čímž napomáhá k produktivnímu klimatu. Kooperativní formy výuky jsou 
však někdy vnímány jako náročné a do určité míry riskantní. Vyžadují zkušenosti, aby 
byla minimalizována jejich časová náročnost. Učitelé se mohou obávat například ztráty 
kontroly, vyrušování nebo neklidu. Cílem modulu je proto podpora učitelů při vytváření 
a používání výukových metod, které přispívají k cílům skupinové výuky. 

Modul 9: Posilování zodpovědnosti žáků za vlastní učení

Někteří žáci vykazují při práci s matematickými a přírodovědnými obsahy malý zájem. 
Mohou být pasivní a nesamostatní. Neradi se namáhají a při náročnějších úlohách se 
snadno vzdávají. Modul má proto za cíl podpořit učitele při řešení těchto problémů. 
Pokroky v učení ale vyžadují vytrvalý a promyšlený přístup žáků. Přičemž zodpovědnost 
a samostatnost při procvičování nového učiva vyžaduje rozvinuté motivační a kognitivní 
strategie. To však není u žáků samozřejmostí. Výuka v matematických a přírodovědných 
předmětech by proto měla žáky podporovat při posilování zodpovědnosti za vlastní 
učení. Například prostřednictvím příležitostí pro samostatné procvičování a řešení 
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učebních úloh. Modul klade důraz na rozvíjení schopnosti učitelů připravit žáky 
k autoregulovanému učení. Důležitý aspekt modulu představuje i seznamování 
se rozmanitými výukovými metodami a strategiemi pro podporu sebe-strukturovaného 
a sebe-monitorujícího jednání při učení. 

Modul 10: Zkoušení – hodnocení a zpětná vazba rozvoje kompetencí 

Pro modul je charakteristické pojetí zkoušení jako faktoru, který může mít zásadní vliv 
na úspěch výuky v matematických a přírodovědných předmětech (Black & Wiliams, 
1998). Při posuzování, zda metody zkoušení učení spíše podporují, či naopak omezují, 
se jako zásadní jeví to, zda odpovídají cílům a obsahům matematické a přírodovědné 
výuky. Jako „problematické“ v tomto ohledu mohou působit metody, které vybízejí 
pouze k memorování anebo triviální aplikaci. Ty totiž nemusejí dostatečně podporovat 
výuku, která směřuje k hlubšímu promýšlení učiva, řešení problémů anebo motivuje 
k učení. Cílem modulu je proto podpora učitelů při osvojování způsobů hodnocení, 
které by jim umožňovaly posuzovat pokrok žáků nad rámec rutinních znalostí. Napří-
klad zohledňováním toho, jak žáci dokáží propojovat nově naučené s dříve osvojeným, 
nebo jak umějí používat osvojené znalosti v nových učebních situacích a kontextech. 
Participace v modulu může učitelům napomáhat i při hledání odpovědí na otázky typu: 
Jak se vypořádat s požadavky na transparentnost a objektivitu hodnocení a zároveň 
nesnižovat motivaci žáků? Jak dosáhnout, aby hodnocení citlivěji postihovalo kompe-
tence žáků řešit výukové problémy a zároveň umožňovalo zohledňovat jejich individu-
ální pokroky?

Modul 11: Rozvoj kvality ve školách a tvorba standardů 

Úvahy o vlastní výuce a jejich efektech na žáky jsou pro učitele zpravidla samozřejmostí. 
Provádění těchto aktivit – směřujících ke kvalitě výuky v matematických a přírodovědných 
předmětech – na systematické úrovni (např. ve spolupráci s kolegy v předmětových 
komisích) je však stále vzácností. Otázky posuzování učebních výkonů a pokroků žáků 
tak i nadále zůstávají úlohou pro učitele – jednotlivce.

Diskusi o kritériích umožňujících hodnocení učebních výkonů žáků přitom lze považovat 
za první krok k rozvoji kvality výuky. Navazujícím krokem je potom diskuse týkající 
se efektů hodnocení učebních výkonů žáků. Rozvoj kritérií a postupů pro hodnocení 
učebních výkonů žáků uvnitř jednotlivých škol tak mohou být chápány jako východisko 
pro tvorbu standardů kvality výuky, které jednotlivé školy přesahují.

Cílem modulu 11 je v nad-oborovém pohledu podpořit spolupráci učitelů, a přispět tak 
navržení specifi ckých kritérií a postupů, které by umožňovaly objektivnější posuzování 
znalostí a dovedností žáků v matematice a přírodovědných předmětech. Zároveň jde o to, 
nabídnout rámcový model, který by uvedené aktivity podpořil; například konkretizací 
výstupů, které by měly být požadovány v jednotlivých předmětech a ročnících školní 
docházky. Zmiňovaný model by však měl být aplikovatelný i obecně, tj. mimo školy 
účastnící se projektu SINUS. 
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5.6  Evaluace programu SINUS a ověřování jeho účinků z hlediska 
kvality výuky 

Program SINUS je odpovědí na důležité otázky související s rozvíjením kvality výuky 
v matematických a přírodovědných předmětech. Efekty programu vzhledem ke školní 
výuce se však ukázaly až v dlouhodobějším časovém horizontu. Uvědomění si jejich 
skutečného rozsahu proto napomohly empirické výzkumy, zaměřující se na ověřování 
reálných účinků programu. Doprovodné empirické výzkumy tak lze chápat jako pro-
středky sumativního hodnocení programu. Posuzování účinků programu SINUS bylo 
operacionalizováno prostřednictvím různorodých ukazatelů (viz dále). 

Například závěry výzkumů zaměřujících se na akceptaci programu SINUS a preference 
učitelů ohledně tematických modulů a způsoby jejich spolupráce naznačily, že ochota 
učitelů zapojit se do projektu usilujícího o rozvíjení kvality výuky může být podpořena, 
pokud je spolupráce učiteli (1) vnímána jako efektivní a přinášející konkrétní výsledky 
z dlouhodobého hlediska; (2) přináší nové poznatky a zkušenosti a (3) dokáže-li 
učitele motivovat a prolomit jejich počáteční nedůvěru (srov. Prenzel & Ostermeier, 
2006, s. 89). Ukázalo se také, že na úrovni jednotlivých škol i na úrovni sítí škol byly 
nejvíce preferovanými formami spolupráce – setkávání za účelem diskuse o budoucích 
výukových cílech a výměna výukových materiálů. Poměrně častou formou spolupráce 
bylo i rozpracovávání modulů SINUS či společná refl exe nad výukou. Formy 
spolupráce, které mohou s rozvojem kvality výuky souviset nejtěsněji – poskytování 
a získávání zpětné vazby týkající se vytvořených výukových materiálů – však byly na 
obou zmiňovaných úrovních realizovány spíše v menší míře. Pokud jde o preference 
účastnících se učitelů stran jednotlivých tematických modulů, bylo zjištěno, že učitelé 
matematických i přírodovědných předmětů se v celkovém pohledu nejčastěji zapojovali 
do modulu Zkvalitnění kultury učebních úloh (modul 1). Přičemž uvedený modul byl 
oceňován především učiteli matematiky. Důvodem mohla být skutečnost, že používání 
učebních úloh v matematice je někdy chápáno jako rutinní záležitost. Učitelé matematiky 
tak mohou mít obtíže, pokud mají vytvářet (resp. používat) učební úlohy, které by žáky 
motivovaly, aby o matematických jevech přemýšleli hlouběji (Prenzel a Ostermeier, 
2006, s. 82–83).

V doprovodných výzkumech byla pozornost věnována i efektům programu SINUS 
vzhledem k profesionalizaci učitelů. Potvrdilo se tak, že přínos programu lze spatřovat 
zejména v rovině zvýšení angažovanosti a zájmu učitelů o otázky týkající se rozvíjení 
kvality výuky. Vedle toho u participujících učitelů došlo ke zvýšení ochoty a zlepšení 
dovednosti osobně přispívat k inovacím výuky – v porovnání s jejich kolegy, kteří se 
do programu SINUS nezapojili. Cílevědomá spolupráce v rámci tematických modulů 
přispěla k rozvoji odborných znalostí a didaktických dovedností učitelů. To se projevilo 
například nárůstem dovedností při rozvíjení výukových konceptů a vytváření výukových 
materiálů. Spolupráce vedla i ke zlepšení komunikační kompetence učitelů. Kromě toho 
metody, postupy a nároky vědecké práce, s nimiž se učitelé seznámili v rámci projektu, 
byly užitečné při naplňování požadavků kladených na výsledky jejich práce. V neposlední 
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řadě, nároky v oblasti dokumentace a evaluace výuky, jejichž zvládání se v průběhu 
projektu stávalo samozřejmostí, přispělo ke zvýšení dovedností učitelů realizovat další 
projektové aktivity.

Specifi cký pohled na účinky programu SINUS umožňují výzkumy analyzující vliv 
vybraných nástrojů programu SINUS (dokumentování a refl ektování výuky) na profesní 
rozvoj učitelů. Například ve studii Kobargové, Daleheftové a Menkové (2012) byly 
k ověřování účinků programu SINUS aplikovány systematicky prováděné vidoestudie. 
Cílem bylo zjistit, jakým způsobem jsou principy a tematické moduly programu SINUS 
promítány do obsahu reálné výuky konkrétních učitelů a jaký efekt vykazují, pokud jde 
o profesionalizaci učitelů a zvyšování kvality výuky. Ze závěrů studie vyplývá, že i když 
mezi učiteli zapojenými do projektu SINUS existují rozdíly, formy výuky orientované na 
žáky u nich hrají významně větší roli, než u učitelů realizujících „běžnou“ výuku. Ve 
výuce učitelů účastnících se SINUS byly ve vyšší míře zastoupeny organizační formy 
výuky jako tichá práce, práce ve dvojici, práce ve skupině a výuka kombinující současně 
více forem práce. Pokud jde o fáze výuky, převládalo procvičování a upevňování učiva, 
zvýšená pozornost byla věnována i uvádění do nového učiva a úvodu do hodiny, naopak 
méně frekventovanými fázemi bylo zkoušení či rekapitulace. 

Ve výzkumech usilujících o objasnění efektů a účinnosti programu SINUS je výzkumná 
pozornost zaměřována také na posuzování dokumentace a refl exe prováděné učiteli – ty 
jsou vnímány jako nástroj profesního rozvoje učitelů6. V jádru přístupu stojí přesvědčení, 
že analyzování a refl ektování výukových aktivit představuje jednu z klíčových 
dovedností v učitelské profesi. Subjektivně významné výukové události tak mohou být 
opakovaně zpřístupňovány pro vnější posuzování s cílem vyvodit závěry pro zlepšení 
výuky. Výzkumné poznatky však naznačují, že využívání dokumentace jako prostředku 
pro refl exi vlastního profesního rozvoje a zvyšování kvality výuky není mezi učiteli 
plně zažité (např. Trepke & Fischer, 2012). Jako problematické se například ukázalo, že 
i když cíle výuky jsou v dokumentaci učitelů popisovány výstižně, ne vždy jsou patřičně 
zdůvodněny vzhledem k principům programu SINUS. Pro některé učitele je také stále 
poměrně obtížné, pokud mají vedle jednoduchého popisu výukových postupů přikročit 
i k vyvozování závěrů vzhledem ke stanoveným výukovým cílům nebo se pokusit 
o doporučení směřující k dalšímu rozvoji vlastní pedagogické práce. V celkovém pohledu 
lze konstatovat, že čím výstižněji a obsahově soudržněji je dokumentace a refl exe 
prováděna a čím více je z ní možné usuzovat na intenzitu spolupráce mezi učiteli, tím 
užitečnější může být pro jejich profesní rozvoj a zvyšování kvality výuky v matematických 
a přírodovědných předmětech. Přínosným je rovněž, pokud se učitelé při zachycování 
výukových aktivit neomezují pouze na jednoduchý popis, ale odhodlávají se i k hlubší 
diskusi nebo vyvozování obecnějších principů fungování výukového programu.

6 Vedle toho, že dokumentace a refl exe výuky byla v rámci programu SINUS chápána jako podpora profesního 
rozvoje učitelů, byla posuzována také jako ukazatel míry implementace principů programu SINUS na 
konkrétních školách, a byla proto zohledňována i při celkové evaluaci programu.
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5.7 Závěrem: využití výsledků a doporučení pro vzdělávací politiku 

Na základě výsledků programů SINUS a SINUS-Transfer byly formulovány teze, které 
mohou sloužit jako základ pro další programy usilující o rozvoj kvality výuky ve školách 
a také jako doporučení pro vzdělávací politiku. Lze je shrnout následovně.

Iniciativy usilující o rozvoj kvality výuky potřebují promyšlené teoretické pozadí a prů-
běžné (empirické) ověřování, zda dílčí kroky vedou k cílům, o něž je usilováno. Konkrét-
ní aktivity směřující ke zvyšování kvality výuky by proto měly být prováděny na základě 
propracované koncepce podložené výzkumnými poznatky. Rozvíjení kvality v teoretické 
rovině a její zajišťování v každodenní výuce by se mělo navzájem doplňovat, aby mohlo 
dojít k proměně zaběhnutých rutinních postupů ve výuce. 

Programy směřující k rozvíjení kvality výuky a jejich transfer mají být chápány a reali-
zovány jako dlouhodobé procesy. Přičemž strategie řízení shora dolů a zdola nahoru 
by se v tomto ohledu měly navzájem vyvažovat. Kromě toho úspěšné rozvíjení kvality 
výuky předpokládá dostatečný prostor pro posilování zodpovědnosti škol a fungující 
sítě aktérů, kteří dokáží efektivně spolupracovat na různých úrovních. Jako klíčová se 
v tomto ohledu jeví především vstřícnost ze strany vedení školy a také účinná podpora 
pro učitele. Úspěchu může napomoci i to, pokud samotní učitelé vnímají snahy o rozví-
jení kvality výuky pozitivně a neposuzují-li spolupráci jako nadbytečnou. Významným 
stimulem pro širší procesy rozvoje kvality výuky mohou být i dílčí inovace. Jde o však to 
je koordinovat a synergicky využívat.
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Doslov

Předkládáme čtenáři knihu, jež představuje ohlédnutí za činností Institutu výzkumu 
školního vzdělávání PdF MU jako pracoviště, jež se dlouhodobě profi luje aktivitami 
spojenými s empirickým výzkumem vzdělávání.

V poslední době jsou celosvětově – mimo jiné pod vlivem mezinárodních srovnávacích 
výzkumů – realizovány výzkumy zaměřené na různé roviny a komponenty školního 
vzdělávání. I v rámci českého pedagogického výzkumu je školní vzdělávání 
nepřehlédnutelnou oblastí, na kterou se zaměřuje mnoho zkušených, ale i začínajících 
výzkumníků a výzkumných týmů. Jistý problém však spočívá ve skutečnosti, že 
realizované výzkumné studie se zpravidla zaměřují na velmi malé výseky edukační 
reality, což vede k tomu, že výsledky takových výzkumů jsou sice velmi početné, avšak 
jsou charakteristické vysokou mírou fragmentovanosti. Na to poukazují nejen uživatelé 
těchto výsledků z řad vzdělávacích politiků, novinářů zabývajících se vzděláváním, 
či pedagogických encyklopedistů, ale i sami výzkumníci. Snahy o odstranění této 
fragmentace, tj. snahy o systematizaci výsledků pedagogických výzkumů a studií jsou 
sice evidentní (viz např. Průcha, 1998a, 2006; Mareš, 2000; Janík et al., 20097), avšak 
vzhledem k šíři a vnitřní rozrůzněnosti příslušné výzkumné oblasti je třeba v nich nadále 
pokračovat – tím spíše, čím více objem dílčích výzkumných studií narůstá. Cílem této 
publikace bylo přispět k takové systematizaci. 

Autoři na okraj dodávají, že s ohledem na limitace dané projektem (omezený časový 
rámec, nízký rozpočet) nejsou jejich analýzy vyčerpávající. Vzhledem k tomu, že např. 
autoři třetí kapitoly se na vstupu konfrontovali přibližně s tisícovkou textů, z nichž na 
základě stanovených kritérií vybírali ty, které budou zahrnuty do dalších kroků analýzy, 
je třeba předložené výstupy chápat jako pracovní materiály, jež si vyžadují další autorské 
zpracování a případné revize. Touto poznámkou nechceme odvedenou práci nikterak 
snižovat, spíše chceme poukázat na to, jak objemnou a náročnou práci představuje 
pořizování přehledů o výzkumných studiích v době podléhající heslu „publikuj (ze všech 
nejvíc), nebo zhyň“.

Tomáš Janík, Petr Najvar, Miroslav Jireček

7 Průcha, J. (1998). České základní vzdělávání: Nálezy pedagogického výzkumu. Pedagogika, 48(3), 212–242; 
Průcha, J. (2006). Výzkum kurikula: aplikované přístupy. In J. Maňák & T. Janík (Eds.), Problémy kurikula 
základní školy. Sborník z pracovního semináře konaného dne 22. června 2006 na Pedagogické fakultě MU 
(s. 113–127). Brno: PdF MU; Mareš, J. (2000). Pedagogicko-psychologické práce publikované v časopise 
Pedagogika v letech 1951–2000. Pedagogika, 50(4), 365–405; Janík, T., et al. (2009). Kurikulum – výuka – 
školní klima – učitelské vzdělávání. Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001–2008). Brno: 
MU.
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Summary

There are many research institutions around the world that concentrate on school 
education as a research fi eld that undergoes a dynamic development. In the Czech 
Republic, one of such institutions is the Institute for Research in School Education at 
Masaryk University’s Faculty of Education. In 2013 the Institute concluded its 10th 
year of existence, during which it realised various research activities and participated 
in various research projects. To commemorate this occasion, some members of the 
institute wrote recap papers that focus on school education and related topics. These 
are the papers that constitute this book.

In the fi rst chapter, Josef Maňák analyses the teacher’s role in the knowledge society. He 
follows the history of the teaching profession and discusses recent research in this area. 
He concentrates on the changes that take place in new societal contexts.

The second chapter recaps the aims and ambitions as well as activities and achievements 
of the Institute of Research in School Education. Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht, 
Michaela Píšová and Eva Minaříková summarise the Institute’s research interests and 
also its research agenda formulated for the upcoming period. 

In the third and fourth chapters, recent research in selected areas is reviewed. In the 
fi rst part of the third chapter, the methodology (the procedure of selecting relevant 
research reports) is introduced and in the second part, research results are summarised 
that have been accumulated in recent years in the areas of curriculum, teaching and 
learning, motivation, attitudes, school climate, classroom climate, school culture and 
foreign language teaching.

In the fi fth chapter, Tomáš Janko reports on the SINUS programme (Steigerung der 
Effi zienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts) which is seen as an 
example of good practice in establishing intervention programmes that use research 
fi ndings to help teachers and schools improve teaching and learning.



108

Seznam tabulek a obrázků

Obr. 2.1 Schéma tematických oblastí a obsahových domén ..................................................17

Obr. 2.2  Cyklus projektování (tvorby), implementace, realizace, 
osvojování a revize kurikula ....................................................................................26

Obr. 2.3 Výzkum učebnic v užším a širším kontextu .............................................................27

Tab. 2.1  Charakteristika výzkumných projektů (LC a GA ČR) řešených v IVŠV 
v letech 2004–2013 ................................................................................................18

Tab. 2.2 Dotace z výzkumných projektů řešených v IVŠV v letech 2004–2013 .....................25



109

O autorech

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
Absolvent oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity, oboru Pedagogika na univerzitě v Derby (UK) a doktorského 
studia pedagogiky na PdF MU. V roce 2008 se habilitoval v oboru Pedagogika na PdF 
MU, kde v současnosti vede Institut výzkumu školního vzdělávání. Zaměřuje se na 
problematiku didaktického výzkumu a výzkumu kurikula. Předmětem jeho odborného 
zájmu jsou také otázky související se vzděláváním učitelů.

Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vystudoval obory Učitelství pro 1. stupeň 
základní školy se specializací anglický jazyk, Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň 
základní školy a Učitelství anglického jazyka pro střední školy. Je absolventem doktorského 
studijního programu Pedagogika na téže fakultě. Působí v Institutu výzkumu školního 
vzdělávání PdF MU. Odborně se zaměřuje na problematiku rané výuky cizích jazyků, 
na problematiku výzkumu realizovaného kurikula (výuky) a také na problematiku 
expertnosti v učitelství. Na PdF MU vede lingvodidakticky zaměřené semináře na katedře 
anglického jazyka a literatury a semináře k metodologii pedagogického výzkumu na 
katedře primární pedagogiky.

Mgr. Miroslav Jireček
Vystudoval učitelství dějepisu a občanské výchovy pro základní školy na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity. Nyní pokračuje na téže fakultě studiem doktorského 
studijního programu Pedagogika. Zaměřuje se na výzkum vývoje kurikulárních 
dokumentů. Profi luje se v oblasti dějin školství a pedagogiky a didaktiky dějepisu.

Mgr. Alena Bendová
Je absolventkou oboru Tělesná výchova a sport na Fakultě sportovních studií Masarykovy 
univerzity, Učitelství občanské výchovy, speciální pedagogiky a tělesné výchovy pro 
střední školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Nyní studuje doktorský 
studijní program v oboru Pedagogika. Ve svém výzkumu se zabývá problematikou 
sociálního klimatu ve školní třídě.

Mgr. Tereza Češková
Je absolventkou oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity. V současnosti působí jako doktorský student na Institutu 
výzkumu školního vzdělávání na téže fakultě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na učební 
úlohy rozvíjející kompetenci k řešení problémů.

Mgr. Eliška Dunowski
Vystudovala fi lozofi i a germanistiku na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity. Nyní 
pokračuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity doktorským studiem oboru 
Didaktika cizího jazyka a zabývá se tématem motivace ve výuce němčiny.



110

Mgr. Hana Fajkusová
Vystudovala obor Sociální pedagogika a volný čas na Pedagogické fakultě Masarykovy 
univerzity. V současně době dále pokračuje ve studiu na téže fakultě v doktorském 
studijním programu Pedagogika. Věnuje se výzkumu sociálně znevýhodněných dětí.

Ing. Marie Horáčková
Absolventka Agronomické fakulty Vysoké školy zemědělské v Brně a oboru Učitelství 
občanské výchovy a základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední 
školy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti studuje 
doktorský studijní program v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy 
univerzity. V rámci svého studia se ve výzkumu zaměřuje na environmentální vzdělávání 
na středních školách.

Mgr. Ivana Hovořáková
Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vystudovala učitelství českého jazyka 
pro ZŠ a anglického jazyka pro ZŠ a SŠ. Ve studiu pokračuje na téže fakultě ve studijním 
programu Didaktika cizích jazyků – anglický jazyk. Ve svém výzkumu se zaměřuje na 
strategie učení u nevidomých studentů. Výuce anglického jazyka zrakově postižených 
studentů se věnuje od roku 2006.

PhDr. Jana Chlápková
Vystudovala obor Učitelství francouzského jazyka a literatury a českého jazyka 
a literatury pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a rigorózní 
řízení na téže fakultě. V současné době vyučuje francouzský a český jazyk na gymnáziu. 
Působí jako doktorand v Institutu výzkumu školního vzdělávání na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity. Výzkumně se zaměřuje na problematiku strategií učení cizímu 
jazyků, především v souvislosti s jejich diagnostikováním.

Mgr. Jitka Jakešová
Vystudovala obor Sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií University 
Tomáše Bati ve Zlíně. Nyní studuje doktorský studijní program v oboru Pedagogika na 
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Věnuje se problematice autoregulace učení 
vysokoškolských studentů humanitních oborů.

Mgr. Miroslav Janík
Vystudoval Učitelství německého jazyka a občanské výchovy na PdF MU v Brně. Nyní 
pokračuje na téže fakultě studiem doktorského studijního programu Didaktika cizích 
jazyků. Zaměřuje se na výzkum v oblasti mnohojazyčnosti na českých školách a na 
výzkum jazykového transferu.

Mgr. Tomáš Janko, Ph.D.
Je absolventem oboru Učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro základní školy na 
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Tamtéž absolvoval doktorský studijní 
program Pedagogika. Nyní působí jako odborný pracovník na pozici post-doc Institutu 
výzkumu školního vzdělávání MU. Výzkumně se orientuje na problematiku evaluace 
školních učebnic (z hlediska nonverbálních prvků) a aktuálně také na problematiku 
kvality ve vzdělávání. Metodologicky se profi luje v oblasti výzkumu založeném na 
obsahové analýze.
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Mgr. Petr Knecht, Ph.D.
Absolvent oboru Učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro základní školy na 
Pedagogické fakultě MU. Absolvoval doktorský studijní program Pedagogika na téže 
fakultě. Odborně se zaměřuje zejména na výzkum kurikula (kurikulární studia), školní 
vyučování a učení (trandisciplinární didaktika) a vybrané problémy didaktiky geografi e. 
Metodologicky se profi luje v oblasti výzkumu založeného na obsahové analýze 
kurikulárních dokumentů. Na částečný úvazek vyučuje na základní škole.

Mgr. Veronika Lokajíčková
Vystudovala kombinaci oborů Učitelství dějepisu a Učitelství zeměpisu pro základní 
školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Působí jako interní doktorandka 
v Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Ve svém výzkumu se zaměřuje na 
problematiku kompetence k učení.

prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.
Vystudoval český jazyk a ruský jazyk na Filozofi cké fakultě UK v Praze a pedagogiku 
a psychologii na Filozofi cké fakultě UP v Olomouci. Od roku 1960 působil na Filozofi cké 
fakultě UP v Olomouci, od roku 1967 na Pedagogické fakultě MU v Brně. Po roce 1989 
na této fakultě zastával funkci proděkana a vedoucího katedry pedagogiky. V letech 
2003–2007 byl vedoucím Centra pedagogického výzkumu (dnes Institut výzkumu 
školního vzdělávání) PdF MU. Jeho hlavním oborem je obecná didaktika, kterou spojuje 
s aktuální problematikou současné školy. Jeho celoživotními tématy jsou problémy 
výukových metod, pedagogického výzkumu, otázky aktivity, samostatnosti a tvořivosti 
žáků a jiné.

Mgr. Eva Minaříková
Vystudovala obor Učitelství anglického jazyka a literatury a německého jazyka a literatury 
pro základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Nyní na téže fakultě 
studuje doktorský studijní program v oboru Pedagogika. Věnuje se otázkám vzdělávání 
učitelů, zejména využití videa v učitelské profesionalizaci.

Mgr. Lenka Pavlíčková
Na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity vystudovala obor Učitelství matematiky 
a fyziky pro 2. stupeň základní školy. V současné době vyučuje matematiku a fyziku na 
střední odborné škole. Působí na Katedře matematiky PdF MU jako doktorand v rámci 
doktorského studia v oboru Pedagogika. Zaměřuje se na didaktiku matematiky a na 
vzdělávání žáků se specifi ckými poruchami učení v matematice a ve fyzice.

doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.
Je absolventkou oboru Učitelství anglického a ruského jazyka na FF UK v Praze, oboru 
Educational Management na Univerzitě v Nottinghamu a doktorského studia peda-
gogiky na FF UK v Praze. V roce 2004 se habilitovala v oboru Pedagogika na PdF 
MU. Je členkou pracovní skupiny pro oborové didaktiky Akreditační komise, Rady APU 
a vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Je předsedkyní obo-
rové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Didaktika 
cizího jazyka na PdF MU v Brně a pracuje rovněž v oborové radě doktorského studijní-
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ho programu Filologie, oboru Didaktika konkrétního jazyka na FF UK v Praze, působí 
jako školitel doktorandů tamtéž. Výzkumně se zabývá pedeutologickou problematikou, 
zejména profesním rozvojem učitele a jeho podporou, dále oborově didaktickou proble-
matikou (didaktika cizích jazyků, resp. didaktika anglického jazyka), profi luje se zejména 
v oblasti kvalitativní a smíšené metodologie.

Mgr. Jitka Sedláčková
Vystudovala anglistiku a amerikanistiku a dějiny umění na Filozofi cké fakultě Masarykovy 
univerzity. Věnuje se mimo jiné výuce anglického jazyka u neslyšících studentů a na 
toto téma se také zaměřuje v doktorském studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy 
univerzity.

Mgr. Bc. Michaela Šamalová
Vystudovala učitelství anglického a francouzského jazyka a literatury na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity, kde v současné době pokračuje studiem doktorského 
studijního programu Didaktika cizího jazyka. Zaměřuje se na problematiku užití didak-
tického překladu ve výuce anglického jazyka.

Mgr. Kateřina Ševčíková
Vystudovala učitelství biologie a rodinné výchovy pro základní školy na Pedagogické 
fakultě Masarykovy univerzity. Nyní pokračuje na téže fakultě studiem doktorského 
studijního programu Pedagogika. Zaměřuje se na výzkum kvality výuky v biologii 
(přírodopisu).

PhDr. Kateřina Švandová
Vystudovala magisterský studijní obor Učitelství chemie a přírodopisu pro základní 
školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, v rámci rigorózního řízení tamtéž 
absolvovala studijní obor Učitelství chemie pro základní školy. Působí jako interní 
doktorandka Katedry biologie PdF MU. Ve svém výzkumu se zaměřuje na mylné 
představy žáků základních škol a na postoje žáků k přírodovědnému vzdělávání.

Mgr. Markéta Švrčková Nedevová
Absolvovala na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity obor Učitelství estetické 
výchovy pro střední školy, kde se věnovala osobnostnímu rozvoji dětí předškolního věku 
prostřednictvím estetickovýchovných disciplín. V doktorském studiu oboru Pedagogika 
se zabývá způsoby hodnocení dětského výtvarného projevu a dovednostmi pedagogů, 
jako je např. cílená zpětná vazba či efektivní komunikace, jež se zkoumanou problema-
tikou souvisí.

Mgr. Petra Vystrčil Marková
Na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové vystudovala obor Učitelství pro 
1. stupeň základní školy. V současnosti studuje doktorský studijní program v oboru 
Pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. V rámci studia působí jako 
interní doktorandka na Katedře primární pedagogiky téže fakulty. Ve svém výzkumu se 
zaměřuje na subjektivní teorie učitele.
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