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Práce vykazuje nìkolik priorit, které ji charakterizují jako originální studii zamìøenou na aktuální,
i kdy� opomíjenou problematiku, která je pro uèitelskou profesi mimoøádnì významná, nebo� pøed-
stavuje teoretický základ i nezbytné východisko všech uèitelských kompetencí. Analýza výsledkù
výzkumu pøinesla nìkteré poznatky, které umo�òují hloubìji nahlédnout do procesu „stávání se
uèitelem“, ale které také upozoròují na nìkteré deficity uèitelské pøípravy a naznaèují, kde hledat
cesty ke zlepšení daného stavu. Ocenit je nutno novátorské pou�ití výzkumných metod a technik,
které ukázalo cestu, jak je mo�no pøi zkoumání slo�itých pedagogických jevù postupovat.

(z recenzního posudku prof. PhDr. Josefa Maòáka, CSc.)

Téma práce je právì tak nadèasové jako aktuální. „Pedagogická znalost uèitele“ je toti� katego-
rií, která bezprostøednì souvisí s funkèními vazbami mezi teorií a praxí, jejich� úèinné zvládání je
stále na poøadu dne. V kategorizaci pedagogických znalostí se autor, v logice svého „didakticky
vstøícného“ pojetí, opírá o Shulmana, jeho� klasifikaci citlivì pøizpùsobuje èeskému pedagogické-
mu prostøedí. Domnívám se, �e uvedením Shulmana do èeského didaktického prostøedí èiní autor
odbornì velmi významný krok, který patrnì bude docenìn a� v delším perspektivním výhledu.
V celkovém pohledu se práce jeví jako inteligentnì pojaté i napsané a vìdecky skvìle fundova-
né dílo odpovídající souèasným progresivním pøístupùm v pedagogických vìdách. Je zamìøeno na
aktuální téma a pøináší nové potøebné poznatky zejména v oblasti zkoumání uèitelské profese
a odborné pøípravy uèitelù, s vítaným dùrazem na její obsahovou a doménovì orientovanou
stránku.

doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc.)(z recenzního posudku
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ÚVODEM

„Nelze než připomenout, že hluboká znalost a to ve všech dobách a za všech okolností,
bývá obvykle spojena se skromností, s jistou sebekázní a vědomím odpovědnosti,

a tedy s pokorou před majestátem Světa nebo Přírody,
přičemž v daném kontextu píšeme tyto termíny s velkými písmeny.“

Ladislav Tondl

O současné společnosti se v přibývající míře hovoří jako o společnosti vědění
či jako o znalostní společnosti. Kategorie znalost tak získává prominentní postavení,
které ji předurčuje k tomu, aby se skloňovala ve všech pádech. To však samo o sobě
nestačí, má-li se fenomén vědění stát výchozím momentem našich úvah o společnos-
ti a o člověku. Měli bychom usilovat o důkladnou analýzu a teoretickou reflexi ka-
tegorie znalost vedenou z pohledů těch vědních disciplín, jimž přináleží. Zajisté
není v silách jednotlivce předložit syntetizující interdisciplinární pohled na tuto
rozsáhlou problematiku, nicméně určité výhledy se snad otevírají v možnostech
mezioborové spolupráce. Přestože v této práci přednostně obracíme pozornost k uči-
teli a jeho pedagogickým znalostem, pokoušíme se do jejich teoretických a meto-
dologických východisek promítnout interdisciplinární přístup integrující pohledy
nejen pedagogiky, ale i psychologie a částečně též sociologie.

Naším záměrem je uvažovat o problematice znalostí ve vztahu k učitelství,
čímž vymezujeme tematický záběr práce. Tak se do hry dostávají otázky spojené
s profesí a vzděláváním učitelů, kdy je kategorie pedagogická znalost považována za
jeden z pilířů zakládajících profesionalitu učitele. Tato skutečnost se mimo jiné
promítá také do učitelského vzdělávání, a to zejména do jeho obsahové dimenze,
kde jsou pedagogické znalosti chápány jako souhrn teoretického i praktického vědění,
které si s sebou absolventi učitelství odnášejí do praxe. Není naší ambicí v duchu
normativního přístupu podat odpověï na otázku, které znalosti musí učitel mít, za-
měřujeme se především na analýzu problémů, které jsou s kategorií pedagogická zna-
lost učitele v současných diskusích o učitelství spojeny.

Je třeba zmínit, že řada témat, otázek a problémů, které zde otevíráme, byla na
světové odborné scéně aktuální před dvaceti i více lety a mohlo by se zdát, že své „nej-
lepší časy“ mají již dávno za sebou. Někdy však bývá k dobru věci, je-li časový interval
mezi „objevením problému“ a jeho „reflexí“ poněkud delší, neboť se tak nabízí možnost
určitého odstupu, díky němuž můžeme lépe rozpoznat podstatné od nepodstatného,
moderní od módního a zaujmout k nastoleným otázkám zdůvodněná stanoviska.

Práce je rozčleněna do osmi kapitol, které strukturují sledovanou proble-
matiku následujícím způsobem.

V první kapitole „Učitelské vzdělávání a kompetence učitele“, která předsta-
vuje širší kontext práce, je naznačeno kritické zhodnocení přístupu ke vzdělávání
učitelů založeného na kompetencích. V krátkém historickém exkurzu se pokusíme
ukázat, jak se v posledním půlstoletí proměňovaly pohledy na kompetence učitele.
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V návaznosti na to komentujeme soudobé používání pojmu kompetence v učitelském
vzdělávání a předkládáme pokus o jeho kritickou analýzu. V závěru kapitoly zdůvod-
ňujeme potřebu pohlížet na profesní kompetence učitele jako na strukturu, která sestává
z řady komponent, z nichž jednu představují pedagogické znalosti učitele.

V druhé kapitole s názvem „Pedagogické znalosti učitele“ se zabýváme feno-
ménem vědění. Sledujeme historické proměny pohledů na vědění, zdůvodňujeme
potřebu interdisciplinárního přístupu ke kategorii znalost a představujeme různé
typy znalostí. Dále se pokoušíme terminologicky vymezit a precizovat klíčový pojem
práce pedagogická znalost učitele. S přihlédnutím k obecnějšímu vymezení pojmu zna-
lost (Tondl 2002) definujeme pedagogickou znalost učitele jako širší kognitivní struktu-
ru, která vedle teoretických znalostí zahrnuje také znalosti praktické. Objektem
pedagogické znalosti je výchova a vzdělávání, jejím subjektem (vlastníkem) je učitel, její
kvalita je pedagogická a odkazuje na využitelnost této znalosti v pedagogické praxi.

Cílem třetí kapitoly „Znalost a další pedeutologické kategorie“ je přispět k ter-
minologickému zpřesnění obsahu a rozsahu pojmů, jako jsou pedagogické jednání
učitele, subjektivní teorie učitele a pedagogické zkušenosti učitele. Tyto kategorie zde označu-
jeme jako „opomíjené“. Chceme tím vyjádřit, že se v diskusích o vzdělávání učitelů
objevují sporadicky, ačkoliv zde mají své důležité místo. Postupně jim věnujeme pozor-
nost a pokoušíme se je analyzovat ve vztahu ke kategorii pedagogická znalost učitele.

Čtvrtá kapitola nese název „Pedagogické znalosti jako výzkumné téma“ a její
funkce je přehledová, tj. má reflektovat současný stav poznání řešené problematiky.
Jejím cílem je podat utříděný přehled vybraných teorií, modelů a empirických nálezů
k problematice pedagogických znalostí. Představujeme zde řadu reprezentativních
teoretických a empirických studií, které rozčleňujeme do čtyř oblastí podle toho,
na jakých východiscích jsou založeny. Jsou to studie k poznatkové bázi učitelství, resp. ke
kurikulu učitelského vzdělávání (Shulmanova teorie pedagogických znalostí a její
ústřední koncept „didaktická znalost obsahu“), k teoretickým a praktickým znalostem uči-
tele (Fenstermacherova dichotomie znalostí formálních a praktických), ke znalostem,
na nichž je založeno jednání učitele (subjektivní teorie), ke znalostem učitelů –
expertů a k jejich implicitní dimenzi (koncept implicitního vědění M. Polanyie).

V pořadí pátá kapitola nazvaná „Od diagnostiky pedagogických znalostí
k možnostem jejich výzkumu“ je koncipována jako metodologické východisko našich
vlastních výzkumů prezentovaných dále. Úvodní poznámka je věnována rozlišení
mezi diagnostikováním pedagogických znalostí a jejich výzkumem, přičemž rozdíl
mezi obojím chápeme jako graduální, nikoliv jako principiální. Vlastním cílem této
kapitoly je nabídnout komentovaný přehled o nástrojích, technikách a metodách
diagnostikování pedagogických znalostí. Tento přehled členíme do šesti kategorií:
testy, asociační techniky, projektivní techniky, techniky založené na třídění, metody verbalizace
a biografické metody. V závěru kapitoly připojujeme poznámky metodologické povahy
o možnostech a mezích jejich používání při zkoumání pedagogických znalostí učitelů.

Následuje kapitola šestá „Obsah pedagogických znalostí studentů učitelství
pro 1. stupeň ZŠ“, která přináší exkurz do výzkumných šetření autora vztahujících se
k problematice pedagogických znalostí. Představeno je výzkumné šetření, jehož cílem
bylo diagnostikovat pedagogické znalosti u úplného souboru 103 studentů 1. roč-
níku učitelství pro 1. stupeň na PdF MU v Brně. Východiskem šetření se stala kon-
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ceptualizace pedagogických znalostí L. S. Shulmana. Uplatněna byla komplexnější
výzkumná strategie, která zahrnovala kvantitativní i kvalitativní metody a techniky
sběru a analýzy dat. Po deskripci a interpretaci výzkumných dat následují závěry
v rovině obsahové, metodologické a praxeologické.

Sedmá kapitola představuje jeden z praktických výstupů práce a je nazvána
„Cesty k rozvíjení pedagogických znalostí studentů učitelství“. Vycházíme zde z před-
pokladu, že rozvíjení pedagogických znalostí je konstruktivním procesem, v němž
významnou roli hraje reflexe. Pojem reflexe se proto stává teoretickým rámcem této
problematiky, která své zpředmětnění nachází v konceptu reflexivní praxe (A. D.
Schön). V reflexivní praxi učitelé zaujímají roli výzkumníků, tj. provádějí klinický výzkum
pedagogických situací, v nichž se ocitají, a tak produkují a rozvíjejí své pedagogické
znalosti. Pojednáváme zde o konkrétních metodách a technikách rozvíjení pedago-
gických znalostí u studentů učitelství – tandemová etnografie, analýza videozáznamu peda-
gogické situace a akční výzkum.

Osmá, závěrečná kapitola, je nazvaná „Poznatková báze učitelství“ a zamýšlí se
nad problematikou vytváření poznatkové báze učitelství. Jejím cílem je naznačit odpo-
věï na otázku, co to je poznatková báze učitelství, a předložit argumenty, proč bychom
o ni měli usilovat. Dále je otevřena otázka, jaké typy znalostí by mohla poznatková
báze učitelství obsahovat (didaktické znalosti obsahu, teoretické a praktické znalosti, expertní
znalosti) a jsou naznačeny některé problémy, se kterými je vytváření poznatkové
báze spojeno.

Závěr je pojat jako pokus autora o bilanci a reflexi celé práce. Jsou zde formu-
lovány i některé z problémů, které vyvstaly při realizaci výzkumu a při psaní práce.
Následuje shrnutí v anglickém jazyce, seznam literatury, obrázků, rejstříky a přílo-
hy práce.

Dříve než přejdeme k věci, rád bych vyslovil poděkování všem přátelům, kole-
gům, učitelům i studentům, na které jsem se v průběhu psaní práce obracel s prosbou
o pomoc či o radu. Zvláštní dík patří mému školiteli, panu prof. PhDr. Vlastimilu
Švecovi, CSc., který mě přizval k řešení grantového úkolu GA ČR 406/02/1247 Impli-
citní pedagogické znalosti a možnosti autoregulace procesu jejich rozvíjení, v jehož rámci tato
práce vznikla původně jako disertace. Dále chci upřímně poděkovat oběma oponen-
tům mé disertační práce panu prof. PhDr. Josefu Maňákovi, CSc. a panu doc. PaedDr.
Janu Slavíkovi, CSc., kteří se půl roku po obhajobě stali recenzenty této publikace.
Jejich cenné připomínky a podněty mě vedly k zpřesnění a dopracování textu.

Dík patří také brněnskému nakladatelství Paido, kterému vděčím za to, že
výsledky mé pětileté práce na tématu znalost v učitelském vzdělávání získaly tuto finál-
ní podobu.

Tomáš Janík
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1 UČITELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ
A KOMPETENCE UČITELE

Širším kontextem práce je problematika učitelského vzdělávání, kde se v současné době jako klíčový
jeví pojem „profesní kompetence učitele“. Tento termín představuje výchozí rámec pojmové struktu-
ry celé práce. V krátkém historickém exkurzu se pokusíme ukázat, jak se v posledním půlstoletí
proměňovaly pohledy na kompetence učitele. V návaznosti na to komentujeme soudobé použí-
vání pojmu kompetence v učitelském vzdělávání a předkládáme pokus o jeho kritickou analýzu.
V závěru kapitoly zdůvodňujeme potřebu pohlížet na profesní kompetenci učitele jako na struktu-
ru, která sestává z řady komponent, z nichž jednu představují pedagogické znalosti.

1.1 Kontext současných diskusí o učitelském vzdělávání

Bývá zvykem považovat problematiku učitelské profese za výhradní doménu
pedagogiky, protože akční pole učitelů je situováno do oblasti výchovy a vzdělávání,
což jsou klíčové pojmy pedagogiky. Nelze přitom však nevidět, že o profesi učitele
se zajímají také další vědní disciplíny – zejména psychologie a sociologie. Psychologie
studuje jak kognitivní aspekty učitelské profese (např. myšlení učitele, jeho subjek-
tivní teorie či znalosti), tak její aspekty afektivní (např. emoce, stres, burnout efekt)
a konativní (např. jednání učitele, motivace, vůle). Sociologie věnuje pozornost
otázkám profesionalizace učitelů, průběhu jejich profesní socializace, rolím učitele,
jeho statusu, prestiži atp. Skutečnost je tedy taková, že současné přístupy k učitelské
profesi a k jejímu zkoumání směřují k interdisciplinaritě, jak o tom svědčí mimo
jiné i publikace Učitelské povolání z pohledu sociálních věd (Havlík a kol. 1998).

Jednou z otázek, které vévodí úvahám o učitelské profesi, je otázka týkající se
vzdělávání učitelů. Učitelské vzdělávání, jakožto klíčová tematická oblast pedeuto-
logie1, je dnes velmi široce rozpracována a je pochopitelné, že ji jedinec nemůže
přehlédnout v její úplnosti. Její tematické rozvržení sahá od teoretických otázek
spojených s pojetím učitelství přes problematiku praktického vykonávání učitelské
profese až po konkrétní návrhy modelů či koncepcí učitelského vzdělávání.

Aktuální stav řešení klíčových otázek jednotlivých tematických oblastí je nej-
lépe sledovat v samostatných encyklopediích k učitelskému vzdělávání (např.
Anderson 1995) či v mezinárodních odborných časopisech, jako jsou např. Teaching
and Teacher Education, Teachers and Teaching, European Journal of Teacher Edu-
cation, Beiträge zur Lehrerbildung, které se na tuto problematiku specializují. V České
republice je pozornost učitelskému vzdělávání věnována jak v samostatných mono-
grafiích (z novějších např. Lazarová 2001, Lukášová 2003, Spilková 1997, 2004,
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Švec 1999, Vašutová 2004), tak ve sbornících z konferencí (Walterová 2001, Janík,
Mužík, Šimoník 2004) a v neposlední řadě také na stránkách časopisů Pedagogika,
Pedagogická orientace a Komenský.

1.2 Kompetence jako klíčový pojem učitelského vzdělávání

Pohled do české a slovenské odborné produkce naznačuje, že jedním z velmi
často užívaných pojmů je pojem kompetence, který se úspěšně etabloval nejen v oblas-
ti učitelského vzdělávání (např. Helus 2001, Lukášová 2003, Spilková 1997, 2004,
Švec 1999, Vašutová 2001, 2004), ale také v oblasti vzdělávací a kurikulární politiky
(např. Rámcové vzdělávací programy) a pedagogického výzkumu (např. ve výzku-
mech PISA). Jelikož je pojem profesní kompetence učitele současně výchozím rámcem
pojmové struktury této práce, budeme mu věnovat hlubší pozornost a po krátkém
historickém exkurzu se pokusíme poukázat na jeho přednosti i nedostatky.

Jakkoliv se zdá, že pojem kompetence dnes ve vzdělávání učitelů zní nově
a moderně, je třeba připomenout, že jde o záležitost starou více než půl století. Jak
popisuje F. Korthagen (2004, s. 79), přibližně v polovině dvacátého století se začal
ve vzdělávání učitelů do popředí dostávat přístup „založený na výkonu“ (performance-
based) či přístup „založený na kompetenci“ (competency-based). Výchozí myšlenkou
těchto přístupů bylo, že základem pro přípravu budoucích učitelů se mají stát konkrét-
ní, pozorovatelná kritéria chování. Po mnoho let se realizovala celá řada výzkumů,
ve kterých šlo o to identifikovat takové chování učitelů, které vysoce koreluje s výsledky
učení žáků2. Toto (efektivní) chování se „vyjádřilo“ v termínech konkrétních kompe-
tencí, které měli budoucí učitelé získávat v programech učitelského vzdělávání.

F. Korthagen (2004, s. 79) vidí vážný problém tohoto postupu v tom, že „ve sna-
ze o zajištění validity a reliability hodnocení učitelů byly formulovány dlouhé, detailní seznamy
dovedností, což ve svém důsledku vedlo k fragmentování role učitele“. Tentýž autor dále po-
ukazuje na to, že v praxi se tyto dlouhé seznamy neosvědčily, nehledě na to, že dobré-
ho učitele nelze jednoduše charakterizovat pomocí výčtu izolovaných kompetencí.

Dále je třeba vést v patrnosti, že kompetence se zkoumá převážně v rámci
výzkumu expertizy – ve smyslu expertního jednání (kap. 4.4). V těchto výzkumech
jsou předmětem zájmů výkony kompetentních osob (expertů). Analyzují se znalosti,
dovednosti, zkušenosti a další struktury, které kompetenci zakládají, a ty se mají te-
matizovat v rámci vzdělávání budoucích učitelů. Na problém, který se v této souvislosti
otevírá, upozorňuje Combs et al. (1974, s. 4), když říká: „bylo by chybné předpokládat, že
metody, které používají experti, mohou nebo by měly být přímo zprostředkovávány začátečníkům“.
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2 Tyto výzkumy zahájily rozsáhlý výzkumný program, jehož cílem je zjistit, co je příčinou učitelova úspěchu
ve výuce. V 50. - 60. letech 20. století dominovalo tzv. osobnostní paradigma, kdy se v duchu psychomet-
rické tradice zjišťovalo, které osobnostní charakteristiky učitele ovlivňují jeho úspěch. Od 80. let se rozví-
její výzkumy v tzv. procesuálně-produktovém paradigmatu, v nichž se analyzuje vliv jednotlivých vzorců
chování a dovedností učitele na definované indikátory žákova chování (výkonu). Novinkou 90. let je
tzv. expertní paradigma, které chápe učitele jako kompetentního experta, jehož jednání je založeno
na profesionálních znalostech.



Často se poukazuje také na to, že chování učitele můžeme porozumět pouze
tehdy, jestliže naše interpretace zahrnuje originální kontext výuky. Setkáváme se zde
s problémem dekontextualizace učitelova chování a jeho převádění do kompetencí.

S humanisticky orientovanou kritikou „pragmatické zátěže“ pojmu kompeten-
ce se můžeme seznámit v práci T. Hylanda (1991), kde se poukazuje na to, že do-
chází ke zúženému chápání tohoto pojmu, a to v souvislosti s jeho orientací na
„byznys“. Jak uvádějí J. Slavík a S. Siňor (1993, s. 156), „termín kompetence má však
původně širší sociálně psychologický kontext, na který bychom neměli zapomínat“.

Je zapotřebí upozornit také na to, že různí autoři promítají do pohledu na
kompetence různá myšlenková východiska a teoretické orientace (srov. Weinert
1999). V klasické práci k této problematice (Eraut 1994) je rozlišeno behavioris-
tické, osobnostní, kognitivní a profesní pojetí kompetencí(srov. Švec 1999, s. 21 - 22).

V současné době se pojem kompetence stává předmětem oživeného zájmu
nejen v České republice. Do jaké míry reflektuje současná diskuse o kompetencích
učitelů kritiku uvedenou výše? V čem je současné užívání pojmu kompetence v uči-
telském vzdělávání nové? Jaký pokrok jsme v této oblasti zaznamenali?

1.3 Problémy spojené s užíváním pojmu
kompetence učitele

O učitelství se uvažuje jako o jedinečné intelektuální aktivitě, která předpoklá-
dá určitou kompetenci, popř. určitý soubor kompetencí. Jak vlastně chápou pojem
kompetence učitele současní čeští autoři?

Podle Z. Heluse (2001) představují kompetence nutný předpoklad jakékoliv
učitelské kvalifikace, je v nich vyjádřen základní smysl a cíl učitelovy profese, který
jí vtiskuje charakter povolání k jedné z antropologicky základních služeb člověka
člověku. Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš 2001, s. 103) hovoří o kom-
petenci učitele a vymezuje ji jako „soubor profesních dovedností a dispozic, kterými má být
vybaven učitel, aby mohl efektivně vykonávat své povolání...“ . J. Slavík a S. Siňor (1993, s. 156)
vymezují kompetenci učitele jako „připravenost učitele vyrovnat se s nároky své profesionální
role a současně s tím zachovat potřebnou míru autenticity vlastní osobnosti“. J. Vašutová (2001,
s. 30) chápe profesní kompetenci jako „pojem receptivní, kterým jsou označovány takové pro-
fesní kvality učitele, které pokrývají celý rozsah výkonu profese a jsou rozvoje schopné”. V. Spilková
(2004, s. 25) uvádí: „Profesní kompetence je chápána jako komplexní schopnost či způsobilost
k úspěšnému vykonávání profese.“ V. Švec (1999, s. 27) používá termín pedagogické
kompetence, které podle něj představují „souhrn způsobilostí, kterými by měl být vybaven
učitel, aby mohl efektivně vyučovat a vychovávat i zdokonalovat svoji pedagogickou činnost
a které by měly být utvářeny, kultivovány a popř. i zdokonalovány u studentů učitelství“.

Jak je z výše uvedeného patrné, do vymezení pojmu kompetence učitele se promí-
tají různá teoretická východiska a orientace jednotlivých autorů. Jakkoliv je kompeten-
ce svébytným termínem, jenž jistě obohacuje pojmovou výstavbu české pedagogiky,
jeho užívání je u nás spojeno mimo jiné i s následujícími problémy.
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1.3.1 Obsahová přesycenost a neostrost pojmu kompetence

Jak je patrné také z výše uvedených definic, paralelně užíváme více termínů,
např. učitelské kompetence, kompetence učitele, pedagogické kompetence, profesní kompetence,
profesionální kompetence, kompetence pro učitele, přičemž není zcela jasné, zda jde o syno-
nyma či nikoliv. Pro současnou diskusi o profesi a vzdělávání učitelů je příznačná
nadužívanost pojmu kompetence. Dokladem toho je existence nepřehledného
množství různých kompetencí a jejich konceptualizací, které ve svém souhrnu kladou
na profesi učitele všechny možné a někdy možná i nemožné požadavky (srov. Průcha
2002b, s. 109). Co do obsahu a rozsahu je vymezení pojmu kompetence nepřesné.
Kompetence je chápána jako širší pojem, který může zahrnovat určité podřazené
pojmy ve vzájemných vztazích. Ke konsenzu o tom, které složky kompetenci učitele
utvářejí, zatím nedošlo, jak je ostatně patrné i z následujících definic.
� Pro V. Švece (1999, s. 28) představují pedagogické kompetence souhrn způsobilostí,

k nimž patří „vrozené způsobilosti (např. schopnosti a pedagogické nadání) a způsobilosti
získané učením a praktickou pedagogickou činností (pedagogické vědomosti a dovednosti,
pedagogické zkušenosti). Dalšími složkami pedagogických kompetencí jsou osobnostní
vlastnosti, studentovo pojetí výuky, postoje apod.“

� J. Vašutová (2001, s. 30) uvádí, že profesní kompetence zahrnuje „znalosti, do-
vednosti, postoje a zkušenosti“.

� Pedagogický slovník chápe kompetenci učitele jako „soubor profesních dovedností
a dispozic...“ (Průcha, Walterová, Mareš 2001, s. 103).

� V. Spilková (2004, s. 25) uvádí, že profesní kompetence zahrnuje „znalosti, do-
vednosti, postoje, hodnoty, osobnostní charakteristiky“.

Ve snaze postihnout strukturu kompetence se uvažuje o znalostech, dovednos-
tech, zkušenostech, někdy se přidávají postoje, hodnoty, osobnostní charakteristiky,
dispozice (např. talent).

1.3.2 Aditivní přístup: výčty kompetencí

Termín kompetence učitele je teoretickým modelem pro zarámování otázky:
„V čem tkví podstata dobrého učitele.“ Pojem kompetence používáme proto, abychom
byli schopni tuto podstatu pojmenovat, uchopit, operacionalizovat a třeba i hodnotit.
Protože „podstata dobrého učitele“ není dána jedinou kvalitou, ale spíše určitým
souborem kvalit, popisujeme ji souborem kompetencí. Tím se však dostáváme do
situace, kdy nevíme, zda hovořit o kompetenci (v singuláru) či o kompetencích
(v plurálu). Převažuje tendence používat termín kompetence v plurálu a vytvářet
seznamy kompetencí. Aditivní přístup vede k tomu, že vznikají dlouhé výčty kom-
petencí jako požadavků na učitele. Problém je v tom, že v některých konceptualiza-
cích jsou kompetence řazeny pouze aditivně vedle sebe, aniž by se mezi nimi
hledaly vzájemné strukturální vztahy. Domníváme se, že tyto různé výčty „dílčích kom-
petencí” mají malou výpovědní hodnotu. Co to např. znamená, že učitel musí mít
oborovou kompetenci? Jaké znalosti, dovednosti, zkušenosti aj. musí mít?

14

1 UČITELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMPETENCE UČITELE



Neměli bychom si spíše položit otázku, v čem spočívá jádro kompetence uči-
tele (a co je mimo ně), a usilovat o hledání tzv. jádrových či klíčových kompetencí
učitele? Odpovědět na tuto otázku předpokládá vyjasnit si, které požadavky je možné
a smysluplné na učitele klást a které nikoliv. Domníváme se, že podobně jako před
několika lety v Německu (srov. Terhart 2000) je zapotřebí i u nás učinit „obrat k reali-
tě“ a při vytváření seznamu učitelských kompetencí více respektovat reálné podmín-
ky a možnosti učitelů ve školách. V citovaném dokumentu se dočteme, že jádrem
profesní kompetence učitele je problematika organizování procesů vyučování a učení
(jejich plánování, organizování, utváření a reflexe), přičemž pojetí učitele jako exper-
ta na vyučování a učení zahrnuje také kontinuální profesní učení sebe sama. Na
druhou stranu jsou zde naznačeny i hranice učitelovy kompetence, když se uvádí:
„Úkolem školy, resp. učitelů nemůže být to, aby přejímali povinnosti rodičů. Škola není konci-
pována jako nějaké sociálně pedagogické zařízení. Učitelé a učitelky nemohou napravovat
problematický vývoj a deficity žáků, které jsou způsobovány společensko-kulturními příčinami“
(Terhart 2000, s. 51; viz též Průcha 2002b, s. 111). Je pro nás tento „realistický pohled
na věc“ přijatelný?

1.3.3 Preskriptivní versus deskriptivní přístup ke kompetencím

Preskriptivní přístup je normativní, tzn. předepisuje soubor kompetencí, kte-
rými mají být učitelé vybaveni. Zpravidla jde o ideálně typický model kompetencí, který
může vzniknout u „zeleného stolu“ – bez jakékoliv opory o realitu. Naproti tomu pro-
duktem deskriptivního přístupu je reálný model kompetencí, který vzniká na základě empirie
jako popis charakteristických znaků „dobrého učitele“. Problémem však je, kdo je
„dobrým učitelem“ a vzhledem k jakým kritériím jej vybírat? Potřebujeme zvnějšku
daná kritéria, abychom mohli posoudit, kdo je dobrým učitelem? Pokud ano, kdo by
je měl formulovat?

Nelze se ubránit dojmu, že současné užívání pojmu kompetence je často
provázeno jistými rozpaky. Přes výše uvedené kritické poznámky pojem kompetence
neodmítáme. Přikláníme se k termínu „profesní kompetence učitele“, jemuž bu-
deme věnovat pozornost v následující kapitole.

1.4 Profesní kompetence učitele

Profesní kompetenci učitele chápeme v souladu s výše citovanými autory jako
komplexní potencialitu učitele k úspěšnému (efektivnímu) vykonávání učitelské
profese. Základní otázkou je, jak tento pojem konkretizovat. V této práci se pokoušíme
nahlížet na profesní kompetenci učitele prostřednictvím jednotlivých komponent,
které ji spoluutvářejí. Postupně věnujeme pozornost pedagogickým znalostem učitele
(kap. 2), pedagogickému jednání učitele (kap. 3.1), subjektivním teoriím učitele (kap. 3.2)
a pedagogickým zkušenostem učitele (kap. 3.3) a pokoušíme se uvažovat o jejich sou-
vztažnosti. Ukazuje se, že hranice výše uvedených pojmů jsou dosti neurčité, jak se
pokoušíme vyjádřit na obr. 1.
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Jelikož na úroveň kompetence lze usuzovat až na základě jejího projevu v pro-
fesní akci, považujeme za podstatu učitelovy profesní kompetence právě jeho schop-
nost k aktivnímu pedagogickému jednání. Jak bude ukázáno dále, jednání učitele
je vedeno subjektivními teoriemi, které lze chápat jako zvláštní formu organizace
pedagogických znalostí učitele. Základnou pro utváření a rozvíjení těchto pedagogic-
kých znalostí jsou vedle teoretického studia také praktické zkušenosti, které učitel
získává v průběhu svého profesního vývoje. Strukturální pohled na profesní kom-
petenci učitele nám umožňuje uvažovat o „znalostech uvnitř kompetence“. Reálně
se tyto znalosti dostávají „na povrch“ až v učitelově jednání. Na základě jeho pozo-
rování je možné posoudit, zda učitel své znalosti uplatnil kompetentně či nikoliv.
Dá se říci, že „znalosti uvnitř kompetence“ jsou do značné míry implicitní, neboť se
ukazuje, že jejich majitelé je nejsou schopni verbalizovat (viz kap. 4.4).

Formulujeme-li v názvu této práce znalost jako klíčovou kategorii, neznamená to,
že chceme přeceňovat význam znalostí pro kompetentní jednání. Do jisté míry za
oprávněnou považujeme kritiku pojmu znalost v tom smyslu, že není tak podstatné,
co a kolik toho lidé vědí, ale to, co a jak dělají. Důležité jsou tedy i motivy a cíle, které
učitelé sledují, nevědomé a neverbalizovatelné kognitivní procesy, dovednosti,
zkušenosti, subjektivní teorie, stejně jako emocionální dimenze učitelova pedagogické-
ho jednání (srov. Hacker 1992). Je proto žádoucí poznamenat, že znalosti jsou sice
nezbytnou, nicméně nikoliv dostačující podmínkou kompetentního jednání učitele.
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Obr. 1: Strukturální pohled na profesní kompetenci učitele
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2 PEDAGOGICKÉ ZNALOSTI UČITELE

V této kapitole se zabýváme fenoménem vědění, v historickém exkurzu sledujeme proměny
pohledů na vědění. Zdůvodňujeme potřebu interdisciplinárního přístupu ke kategorii znalost
a představujeme různé typy znalostí. V návaznosti na to se pokoušíme terminologicky vymezit
a precizovat klíčový pojem práce „pedagogická znalost učitele“. S přihlédnutím k obecnějšímu
vymezení pojmu znalost (Tondl 2002) definujeme pedagogickou znalost učitele jako širší kogni-
tivní strukturu, která vedle teoretických znalostí zahrnuje také znalosti praktické. Objektem peda-
gogické znalosti je výchova a vzdělávání, jejím subjektem (vlastníkem) je učitel, její kvalita je
pedagogická a odkazuje na využitelnost této znalosti v pedagogické praxi.

2.1 Fenomén vědění – historický exkurz

Lidské vědění jako souhrn poznatků o světě a o člověku je organizováno v útva-
rech, jako jsou např. mýtus, náboženství, světový názor či ideologie, věda. Fenomén
vědění (znalosti) se v průběhu dějinného vývoje těšil značnému zájmu zejména
filozofie, ale později i dalších nově vznikajících vědních disciplín (sociologie, pedago-
gika, psychologie, epistemologie, kognitivní věda, informatika aj.). Cílem této kapi-
toly je naznačit, jak se v průběhu času proměňovaly pohledy na tento fenomén.

Historický exkurz, který za tímto účelem podnikáme, nás vede k řeckým filo-
zofům Aristotelovi a Platonovi, kteří rozlišovali mezi pojmy epistémé a phronesis na
základě toho, jaký vztah zaujímají k teorii a praxi. Vědění jako epistémé lze charakteri-
zovat jako vědění objektivní, abstraktní a propoziční, jež vzniklo na základě zobecně-
ní mnoha případů či situací. Naproti tomu vědění jako phronesis je „moudrostí
praxe“, tedy praktickým věděním, které je současně osobní a perceptuální, protože
vzniká na základě toho, jak konkrétní osoba vnímá určitou situaci (srov. Korthagen
2001, Maňák 2004). U Platona se dále setkáváme s rozlišením mezi věděním epistémé
a doxa. Zatímco vědění jako epistémé je považováno za skutečné a pravdivé vědění, doxa
je pouhým zdáním či míněním, které přebíráme např. z mýtů.

Období vrcholné scholastiky reprezentované Tomášem Akvinským (1225 -
1274) nastolilo právě v díle tohoto významného teologa otázku vztahu vědění a víry.
Tomáš Akvinský byl přesvědčen o tom, že skutečnost lze objektivně a pravdivě poznat.
Je zde však něco, co naše poznání a rozum přesahuje. Je to říše nadpřirozené (křesťan-
ské) pravdy, která je jenom jedna, protože pochází od Boha, a můžeme ji postihnout
pouze na základě víry.
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Fenomén vědění byl klíčovým také pro evropskou novověkou vědu3. Francis
Bacon (1551 - 1626), jako jeden z jejích zakladatelů, zdůrazňoval význam logické in-
dukce při vytváření vědění (zkušenosti jsou základem pro vytváření obecných zásad,
z nichž lze rozvíjet další pokusy). V souvislosti s tím poukazoval na to, že naše pozná-
vání a vědění je deformováno – příčinou toho jsou idoly4, které je třeba překoná-
vat, abychom se dobrali „pravého“ vědění. F. Bacon je také autorem známého
výroku: „Vědění je moc“. V něm je vyjádřen princip koincidence vědění a moci ve
smyslu kvalifikovaného ovládání (viz Tondl 2002, s. 44).

Ve filozofii 17. století nastoupil na scénu racionalismus spolu s rozumem a mate-
matikou jako s ideálem veškerého poznávání. V duchu myšlenek René Descarta (1596 -
1650) je racionální vědění získáváno přísně metodicky, cestou dedukce ze základ-
ních pojmů. Racionální (vědecké) vědění je vnímáno jako hodnotnější než vědění,
které touto cestou nevzniklo. Pozvolna se začíná prosazovat určitá polarizace a hierar-
chie vědění „vědeckého“ versus „nevědeckého“, která přetrvává až do současnosti.

Další významný moment při pohledu na fenomén vědění lze vidět v panso-
fických snahách Jana Amose Komenského (1592 - 1670), a to v jeho záměru pořídit
souhrn veškerého vědění, které je člověku přístupné. Komenského koncepce
„vševědění“ se promítá do jeho výchovného univerzalismu, vyjádřeného krédem:
omnes, omnia, omnio. Vědění všech o všem má být zprostředkováváno všestranně. Na J. A.
Komenského později nepřímo navázali svým dílem také francouzští encyklopedisté
druhé poloviny 18. století, zejména Denis Diderot (1713 - 1784) a Jeana d´Alembert
(1717 - 1783). Jejich záměrem bylo shromáždit a uspořádat veškeré vědění své doby
tak, aby z něj byla utvořena jednota.

Od druhé poloviny 19. století se zejména v německé jazykové oblasti na pozadí
filozofického myšlení rozvíjí sociologie vědění (srov. Hubík 1999). Je reprezento-
vána osobnostmi jako jsou M. Scheler, K. Mannheim, A. Schutz a jiní. Významnou
je práce Maxe Schelera (1926) Die Wissensformen und die Gesellschaft (Formy vědění
a společnost), kde je předložena koncepce trojího vědění: vědění pro panování (Herr-
schaftswissen), vzdělávající vědění (Bildungswissen) a spásné vědění (Heilwissen).
Tato koncepce zaujímá distanci vůči pozitivistickému pohledu na vědění, neboť jako
s nejvyššími druhy vědění počítá s náboženstvím, metafyzikou a pozitivní vědou.

Od 60. - 70. let 20. století byla sociologie vědění dále rozvíjena i revidována
např. P. Winchem, H. Garfinklem, J. Habermasem. Zastavme se na okamžik u Jürgena
Habermase, který promýšlel souvislost mezi věděním, řečí a sociálním jednáním
(srov. Habermas 1981). Jak uvádí S. Hubík (1999, s. 164), „usuzovat na racionalitu
a tudíž na vědění prostřednictvím analýz a výkladů sledovaného sociálního jednání podle
Habermase znamená analyzovat a interpretovat vždy-již a vždy-také řečové jednání.“ J. Haber-
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3 Kategorie vědění vždy úzce souvisela s tím, co označujeme pojmem věda. Vědění je produktem vědy,
kterou chápeme jako souhrn specifických činností, jejichž smyslem je přispívat k poznání, produko-
vat nové znalosti. Pojetí vědy se v průběhu dějinného vývoje proměňuje a spolu s ním i pohled na
kategorii vědění.

4 Baconovské idoly (lidského rodu, jeskyně, tržiště a divadla) jsou klamy, které znemožňují objektivní
poznání.



mas svým dílem přispěl k tomu, že se vědění začalo více tematizovat v souvislosti
s jednáním. Opěrné body byly nacházeny v úspěšně se rozvíjející disciplíně – v teorii
jednání (Handlungstheorie).

Zamýšlíme-li se nad fenoménem znalosti v současné době a společnosti, nelze
nechat stranou koncept znalostní společnost či společnost vědění, s nímž na scénu
přichází také další otázky a témata, kterými je třeba se v současné době zabývat. Má-
me na mysli zejména otázky managementu znalostí (Reinmann, Mandl 2004), které
se vztahují k procesům produkce, distribuce a komunikace znalostí, k potřebě orien-
tovat se v neobyčejně rozsáhlém fondu znalostí, k němuž lidstvo v průběhu svého
vývoje dospělo.

Svoji filozofickou reflexi nachází dnes fenomén vědění v postmodernismu,
kde je vědění považováno za jistý druh diskurzu – viz Michel Paul Foucault (1926 -
1984) a jeho archeologie vědění.

2.2 Interdisciplinární přístup ke zkoumání znalostí

Problematika znalostí dnes představuje širokou oblast, která je zkoumána
interdisciplinárně, tj. využívá poznatky a metodologický aparát psychologie, peda-
gogiky, informatiky, sociologie, filozofie a dalších vědních disciplín. Dříve, než se
pokusíme pojednat o významu znalostí v učitelském vzdělávání, považujeme za uži-
tečné uvažovat o pojmu znalost v obecnější teoretické rovině – s využitím pohledu
pedagogiky, psychologie a částečně též sociologie (obr. 2). V každé z uvedených
vědních disciplín se totiž etablovalo do jisté míry specifické chápání tohoto pojmu a je
žádoucí se s ním seznámit.

2.2.1 Znalost z pohledu pedagogiky

Z pohledu pedagogiky, resp. didaktiky jsou znalosti chápány především jako
rezultativní prvek výuky (srov. Maňák 2003), výsledek vzdělávání či v širším smyslu
jako edukační efekt (srov. Průcha 2002a). Znalosti žáků jsou do jisté míry zrcadlem
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učitelovy práce. Učitel průběžně diagnostikuje jak kvantitu (množství), tak kvalitu
(elaborovanost a vnitřní propojenost) znalostí žáků a vyvozuje z toho důsledky pro
své další pedagogické jednání. Znalosti učitele lze chápat také jako vstupní deter-
minantu procesů vyučování a učení. Ovlivňují pedagogické jednání učitele a mají
vliv (nikoliv kauzální) na efektivitu těchto procesů.

Vysloveně didaktickým tématem je také zprostředkovávání a prohlubování
znalostí. Dříve používané slovní spojení „osvojování vědomostí“ se v současné době
nahrazuje výrazem „konstruování znalostí“. Proměna terminologie souvisí s promě-
nou pohledu na učení. V přibývající míře dnes získávají na významu teorie učení,
které bychom mohli označit za konstruktivistické. Konstruktivistická pozice zdůraz-
ňuje subjektivnost konstruování znalostí. Svět je podle ní takový, jak si ho interpretu-
jeme. Akcentována je představa, že znalosti jsou vždy znalostmi někoho (vědce
nebo dítěte) a závisí právě na jeho zkušenostech, jak je bude interpretovat.

Jako zvláštní předmět zájmu jsou tematizovány tzv. doménově (oborově)
specifické znalosti, které jsou zajímavé zejména pro oborové didaktiky. Považujeme
za užitečné zamýšlet se nad znalostí také jako nad kurikulární kategorií, a to zejména
v okamžiku, kdy si klademe otázku, kudy vede cesta od kurikulárních obsahů ke zna-
lostem žáků.

2.2.2 Znalost z pohledu psychologie

Z psychologického pohledu jsou znalosti dynamickým kognitivním fenoménem,
kterému je věnována soustavná pozornost zhruba od 60. let 20. století. V německé
jazykové oblasti se jako významná oblast teorie a výzkumu etablovala psychologie vědění
(srov. Mandl, Spada 1988, Heineken 1996, 1997), přičemž v současné době je aktuál-
ní také problematika psychologického managementu znalostí (Reinmann, Mandl 2004).

Zatímco dřívější přístupy nazíraly na znalosti spíše jako na statický fenomén,
v současné době je posilován dynamický pohled na znalosti, které jsou v důsledku
toho chápány jako principiálně „proměnitelné“ a podléhající permanentním změ-
nám. R. Schank (1982) zdůrazňuje aspekty dynamiky a proměnitelnosti, a tím i aspekt
krátkodobé stability znalostí. Angličtina umožňuje rozlišovat mezi pojmy „knowledge“
a „knowing“, kdy vědění (knowing) vyjadřuje dynamickou kvalitu znalostí (knowledge).

Procesy utváření znalostí zahrnují přijímání informací, jejich zpracovávání,
ukládání do paměti, jejich vyvolání z paměti a jejich využívání. Za tímto pohledem je
pojetí člověka jako bytosti zpracovávající informace. Kognitivní procesy jsou v rámci
tohoto přístupu chápány jako postupy zpracovávání symbolů. Znalosti mohou ve
své reprezentaci a ve svém obsahu variovat interindividuálně i intraindividuálně.
Elementy znalostí jsou intraindividuálně různě využívány v různých kontextech
a problémových situacích, přičemž znalosti jednotlivce nelze chápat jako konstantu.
V psychologii se o znalostech pojednává také v souvislosti s možnostmi jejich repre-
zentace (např. mentální obrazy, mentální mapy), s kognitivními styly (např. vizuál-
ní, verbální), s pamětí, s procesy učení atp.
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2.2.3 Znalost z pohledu sociologie

Činnost učitelů se v určité míře opírá o pedagogickou teorii, kterou si lze před-
stavit jako specifickou formu organizace poznatků o výchově a vzdělávání. Zprostřed-
kovávání těchto poznatků je náplní vysokoškolského studia učitelství, po jehož
absolvování je splněna formální podmínka pro vstup do učitelské profese. V socio-
logickém smyslu jsou učitelé profesní skupinou, která disponuje určitým souborem
profesních znalostí a dovedností, které přesahují znalosti a dovednosti laických
osob (srov. Ornstein, Levine 1989 cit. podle Průcha 2002a, s. 174-175).

Skutečnost, že není přesně vymezeno, které znalosti a dovednosti jsou nezbyt-
né pro výkon učitelské profese, je pro některé sociology důvodem, aby označovali
učitelství za semiprofesi. J. Průcha (2002a, s. 175) poukazuje na další důsledek této
skutečnosti, totiž že požadavky na vysokoškolskou přípravu budoucích učitelů jsou
na různých fakultách velmi odlišné (srov. také Turek 2002). Sociologický pohled
na profesní znalosti učitelů v souvislosti s požadavkem vytvořit poznatkovou bázi
učitelství (kap. 8) nachází své vyústění v obsahových otázkách učitelského vzdělává-
ní, zejména v otázce, co učinit závazným obsahem tohoto vzdělávání.

Vedle toho se rozvíjí také sociologie vědění (srov. Hubík 1999), která vytváří
teoretický rámec pro řešení uvedených otázek, protože nabízí možnost zabývat se
kategorií znalost v souvislosti s procesy, které probíhají ve společnosti.

Faktem je, že díky tomuto interdisciplinárnímu přístupu jsme v průběhu času
dospěli k velmi diferencovanému pohledu na kategorii znalost. Považujeme za uži-
tečné integrovat uvedené pohledy v úvahách o roli znalostí v učitelském vzdělávání,
a to zejména při koncipování poznatkové báze učitelství, popř. kurikula učitelské-
ho vzdělávání (kap. 8).

2.3 Typy znalostí

V odborné literatuře se lze setkat s širokým množstvím pojmů odkazujících
na různé druhy či typy znalostí. Podáme nyní výčet a stručnou charakteristiku jednot-
livých typů znalostí a následně předložíme pokus o jejich utřídění.

� Deklarativní (faktické) znalosti (angl. declarative knowledge, něm. deklaritives
Wissen) – jde o statické znalosti, které vysvětlují určité skutečnosti. Jsou to znalosti
typu „že“. Díky nim víme, že něco je tak či onak. Lze je relativně bez problémů ko-
munikovat, jsou nám dány explicitně. Typickou deklarativní znalostí je např.
znalost letopočtu v historii.

� Procedurální (aplikační) znalosti (angl. procedural knowledge, něm. prozedurales
Wissen) – jde o dynamické znalosti, které se váží ke znalosti procedur řešení
problémů. Jsou to znalosti typu „jak“. Co do povahy jde o znalosti generické, neboť
jako výsledek procedury z nich vznikají nové znalosti. Většinou jsou reprezento-
vány ve formě algoritmů. O procedurálních znalostech zpravidla nelze přímo
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podat informaci (jsou do značné míry implicitní). Charakteristická je pro ně za-
měřenost na cíl včetně jeho rozložení na dílčí cíle; zahrnují výběr a popis nutného
jednání pro dosažení (dílčích) cílů. Procedurální znalosti se v realizovaných čin-
nostech zrcadlí jako „praktické znalosti“ a blíží se dovednostem. Tyto znalosti jsou
nazírány jako druh „každodenních“ znalostí, např. plavání, jízda na kole, jízda
autem, hra v šachy, hra na klavír atp. Ilustrujme zde příklad jízdy na kole jako
procedurální znalosti (srov. Eysenck, Keane 1990). Obecně vzato, nejsme schopni
verbalizovat, jak jezdíme na kole, ačkoliv tento postup v praxi bez problémů
vykonáváme. Dovednost jet na kole a nespadnout z něj sestává z mnoha procedur,
které lze snad popsat v jejich jednotlivosti, stěží však v jejich vzájemném působení.
Deklarativní znalosti by zde zahrnovaly poznatky o jízdním kole a jeho vlastnos-
tech, např. že má dvě kola, řídítka atp. Jak je vidět, procedurální znalosti využí-
vají i znalostí deklarativních. Díky těmto znalostem víme, jak řešit problémy. Jsou
uplatňovány bezprostředně při jednání.

� Kontextuální znalosti (angl. contextual knowledge, něm. kontextuelles Wissen) –
jsou chápány jako znalost účelu, souvislostí a podmínek, jak dosáhnout potřebné-
ho cíle. Zároveň tyto znalosti odpovídají na otázky typu: proč něco udělat či neudě-
lat, kdy, kde a za jakých podmínek (Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 106).

� Teoretické znalosti (angl. theoretical knowledge, něm. theoretisches Wissen) –
vznikly metodicky řízenou cestou vědeckého výzkumu či bádání, jsou zdůvodně-
né, ověřené, objektivní.

� Praktické znalosti (angl. practical knowledge, něm. praktisches Wissen) – vznikly
v kontextu praxe na základě zkušeností subjektu, jsou subjektivní a osobní.

� Osobní znalosti (angl. personal knowledge, něm. personelles Wissen) – vznikají
„zevnitř“ individua, jsou soukromé a subjektivní.

� Kolektivní znalosti (angl. collective knowledge, něm. kollektives Wissen) – jsou
veřejně sdílené; jde o kolektivní zkušenost lidstva ve zobecněné formě.

� Zkušenostní znalosti (angl. experiental knowledge, něm. Erfahrungswissen) –
vznikají v procesu zkušenostního učení (Kolb 1984) transformací zkušeností.
Jejich základem je praktická činnost, prožitek, zkušenost.

� Inertní znalosti (angl. inert knowledge, něm. träges Wissen) – jsou s odvoláním na
A. N. Whitheada (1929) chápány jako znalosti, jimiž určitá osoba disponuje, není
však schopna uplatnit je v jiném kontextu, než ve kterém je získala. Typickým
příkladem jsou např. školní znalosti z matematiky (např. znalost Pythagorovy
věty), které žák neumí uplatnit v mimoškolním kontextu – v běžném životě. Jde
zde o problém transferu toho, co jsme se naučili (srov. Renkl 2001).

� Implicitní znalosti (angl. implicit knowledge, tacit knowledge, něm. implizites
Wissen) – jsou s odkazem na M. Polanyie (1962, 1967) chápány jako znalosti, které
subjekt vlastní, ale není schopen je verbalizovat.
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� Explicitní znalosti (angl. explicit knowledge, něm. explizites Wissen) – v proti-
kladu k implicitním znalostem je tyto znalosti možné verbalizovat.

� Profesní (profesionální) znalosti (angl. professional knowledge, něm. profes-
sionelles Wissen) – přívlastek profesní vyjadřuje, že jde o znalosti, které jsou výhrad-
ní doménou příslušníků určité profese.

� Expertní znalosti (angl. expert knowledge, něm. expertes Wissen) – přívlastek
expertní vyjadřuje, že jde o znalosti expertů v určitém oboru.

Nabízí se otázka, zda jsou všechny uvedené pojmy skutečným přínosem pro
terminologii pedagogiky. Nejedná se někdy jen o vyabstrahované konstrukty, které
postrádají vazbu na realitu? Nedochází u jednotlivých pojmů k významovému pře-
krývání? K těmto otázkám terminologické povahy se vrátíme v dalších kapitolách.

2.4 Klasifikace znalostí dle kritéria „teorie versus praxe“

Jak je vidět, v současné době máme pro označení znalostí k dispozici celou řadu
navzájem si konkurujících termínů. Abychom mohli naznačit, kde se jednotlivé termí-
ny překrývají a v čem je naopak jejich těžiště, pokusíme se je utřídit na základě kritéria
„teorie versus praxe“. V kapitole 2.1 jsme uvedli, že snaha řešit problém vztahu
teorie a praxe extrapolací do roviny vztahu mezi teoretickým a praktickým věděním,
je velmi stará. Do dnešních dnů byly vytvořeny mnohé variace na tento vztah a spolu
s nimi i mnohé pojmy, z nichž vybíráme jen ty nejčastěji používané:

� Již u Aristotela a Platona se objevují pojmy epistémé a phronesis. Vědění jako epistémé
lze charakterizovat jako vědění teoretické, objektivní, abstraktní a propoziční,
které vzniklo na základě zobecnění mnoha případů či situací. Naproti tomu vě-
dění jako phronesis je „moudrostí praxe“, tedy praktickým věděním (srov.
Korthagen 2001, Maňák 2004).

� Bertrand Russell rozlišuje znalost z popisů (knowledge by descriptions) a znalost ze zkušeností
(acquaintance) podle zdroje, z nějž znalosti pochází (cit. podle Tondl 2002, s. 22).

� Gilbert Ryle (1949) rozlišuje ve svém filozofickém přístupu mezi věděním že (know-
ing that) a věděním jak (knowing how).

� Současná kognitivní psychologie, často s odvoláním na J. R. Andersona (1983)
rozlišuje mezi deklarativními znalostmi (declarative knowledge) a procedurálními zna-
lostmi (procedural knowledge).

� G. D. Fenstermacher (1994) ve svých úvahách o povaze pedagogických znalostí
dospívá k rozlišení znalostí formálních (formal knowledge) a znalostí praktických (prac-
tical knowledge).

Na obr. 3 nabízíme, s určitým zjednodušením, pokus o roztřídění různých
typů znalostí na základě kritéria „teorie versus praxe“.
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Nelze se ubránit dojmu, že pojem „znalost“ patří do jisté problematické sku-
piny pojmů, a to zvlášť v okamžiku, kdy jej obohatíme o různé přívlastky. Nehledě
na komplikace, které vzniknou, kdy vezmeme v úvahu též cizojazyčnou terminologii.
Výsledkem je, že současná pedagogika disponuje značným množstvím nevyhraně-
ných pojmů, které jsou často jen různými jazykovými variantami téhož (např. formal
knowledge a theoretical knowledge; practical knowledge a working knowledge; tacit knowledge
a implicit knowledge; theoretisches Wissen a wissenschaftliches Wissen; praktisches Wissen
a Handlungswissen aj.). Méně zdařilý překlad těchto pojmů do češtiny může přispívat
k rozkolísanosti domácí odborné terminologie, a proto je potřeba k této otázce přistu-
povat velmi uvážlivě.

2.5 Pokus o vymezení pojmu
„pedagogická znalost učitele“

Pohled do odborné pedagogické literatury nás přesvědčí o tom, že jednou
z poměrně široce rozpracovaných oblastí je problematika pedagogických znalostí učitele.
Ukazuje se, že je užitečné zamýšlet se nad znalostmi učitelů v souvislosti s širokým
proudem výzkumů, které se zajímají o myšlenkové procesy učitelů. V angloamerické lite-
ratuře se studie k učitelovu myšlení (research on teachers’ thinking) objevují zhruba
od 80. let 20. století. Patrně nejčastěji je citována práce C. M. Clarka a P. L. Petersona
„Teachers’ thought processes“ (Učitelovy myšlenkové procesy), která vyšla ve 3. vy-
dání vlivného díla „Handbook of Research on Teaching“ (Příručka výzkumu vyu-
čování), jež editoval M. Wittrock (1986). Z výčtu dalších prací k této problematice
jmenujme např. (Clark 1981, Shavelson, Stern 1981, Bromme 1992). O mimořádném
zájmu o tuto problematiku svědčí i skutečnost, že v rámci různých spolků či asociací
pedagogického výzkumu (AERA, EARLI, ISATT aj.) vznikaly zájmové skupiny
sdružující odborníky na problematiku učitelova myšlení.
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Obr. 3: Třídění znalostí dle kritéria „teorie versus praxe“



V německy hovořící oblasti se zkoumání učitelova myšlení odehrávalo pře-
vážně v rámci výzkumného programu Subjektivní teorie (srov. kap. 3.2). V našich pod-
mínkách je tato problematika představena v pracích J. Mareše et al. (1996), J.
Průchy (2002a) a v pracích dalších autorů, kteří věnují pozornost otázkám učitelova
pojetí výuky (Švec 1999) či pedagogického vědomí učitele (Vorlíček 1994). V poslední
době se i u nás objevují práce k pedagogickým znalostem učitele (Janík 2004c, Švec
2002, 2004, 2005).

Dříve, než přistoupíme k pokusu o vymezení pojmu pedagogická znalost učitele,
podívejme se, jak je tato kategorie používána v odborné literatuře. V zásadě lze vysle-
dovat dvojí používání pojmu znalost ve vztahu k učiteli. Hovoří se buï o pedagogických
znalostech (angl. pedagogical knowledge, něm. pädagogisches Wissen), nebo o zna-
lostech učitele (angl. teacher’s knowledge, něm. Lehrerwissen).

R. Bromme (1992, s. 9 - 10) pojednává o profesionálních znalostech učitele,
které zahrnují „teoretické elementy a sestávají také z empirických pravidel (Faustregel) a praktic-
kých zkušeností ...vědomě naučených faktů, teorií a pravidel stejně jako ze zkušeností a postojů
učitele ...zahrnují také představy o hodnotách.“

Pedagogické znalosti spolu s dovednostmi, postoji a zkušenostmi tvoří jádro pro-
fesní kompetence učitele (srov. Švec 1999, s. 27). V této souvislosti je třeba poukázat
na problémovost vztahů mezi pojmy, které právě zazněly – znalosti, dovednosti, postoje,
zkušenosti, kompetence. Různé teoretické přístupy pracují s těmito pojmy různě a při-
řazují jim tudíž i různý obsah i rozsah. Tak se může stát, že jednou jsou pedagogické
znalosti chápány v užším slova smyslu jako vědomosti (tj. osvojené pojmy, fakta a teo-
rie týkající se edukace), zatímco jindy se objevují v širším slova smyslu jako struktury
zahrnující vedle složky vědomostní i složku dovednostní, zkušenostní a postojovou.

Pohled do monografií a odborných článků k problematice pedagogických znalostí
nás utvrzuje v tom, že máme co do činění s pojmem, který v sobě může zahrnovat:

� Vědomosti jako deklarativní znalosti typu „co“ (o výchově a vzdělávání).

� Dovednosti jako potenciality k (pedagogickému) jednání na základě procedu-
rálních znalostí typu „jak“.

� Zkušenosti jako agregát, z nějž (pedagogické) znalosti vyrůstají.

� Postoje v podobě subjektivních teorií či pojetí výuky (teachers’ belief), které
slouží jako „filtr“, jímž pedagogické znalosti procházejí.

Přijmout takto široké pojetí pojmu znalost by znamenalo, že jej budeme chá-
pat jako pojem nadřazený (střechový) ostatním jmenovaným pojmům (vědomost,
dovednost, zkušenost, postoj). Domníváme se, že tak široký rozsah a takové konotace
pojem znalost ani v běžném, ani v odborném jazyce nemá. Spíše jsme svědky toho,
že je užíván v užším smyslu jako synonymum pojmu vědomost.
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Nicméně v předkládané práci zamýšlíme znalost koncipovat přece jen v poně-
kud širším smyslu, než bývá běžně zvykem. Přikláníme se k potřebě rozlišovat mezi
pojmy vědomost a znalost5. Pojmem vědomost budeme označovat teoretické poznatky
osvojené učením, kdežto pojem znalost budeme rezervovat pro označování širších
kognitivních struktur, které mají vědomostní základ, vyrůstají ze zkušeností, jsou
korigovány na základě postojů (subjektivních teorií) a nesou náboj k pedagogické-
mu jednání.

Pro vymezení pojmu „pedagogická znalost“ považujeme za vhodné vycházet z rozliše-
ní tří aspektů znalosti (Tondl 2002, s. 23). Toto odlišení vychází ze skutečnosti, že:

� „znalost je znalostí něčeho, tedy že má svůj objekt...,

� znalost je znalostí někoho, má svůj subjekt, který je vlastníkem nebo tlumočníkem znalosti
a který je s to svou znalost projevit, přičemž komunikace objektu znalosti nemusí být jediným
možným projevem znalosti,

� znalost má, nebo může mít jistou kvalitu, kterou lze vyjádřit např. hodnotícími atributy,
které vyjadřují stupeň jistoty či pravděpodobnosti, pochybnost či spolehlivost zdroje, původ
znalosti apod.“

Východiskem našich dalších úvah je skutečnost, že pedagogická znalost má
svůj objekt, subjekt a kvalitu. Objektem pedagogické znalosti je výchova a vzdělávání,
jde tedy o znalost doménově specifickou. Subjektem znalosti jsou učitelé, jde tedy
o znalost, kterou disponuje určitá profesní skupina. Kvalitu znalosti vyjadřují hodno-
tící atributy. Atribut „pedagogická“ odkazuje na kontext výchovy a vzdělávání, v němž
se tyto znalosti utváří a v němž jsou zároveň využívány.

Na základě výše uvedených poznámek a s odvoláním na práce L. Tondla (2002)
a V. Švece (2004, 2005) pracovně definujeme tento pojem takto:

„Pedagogickou znalost chápeme jako širší kognitivní strukturu, která zahrnuje teo-
retické znalosti a znalosti praktické. Objektem pedagogické znalosti je výchova a vzdělávání,
jejím subjektem (vlastníkem) je učitel, její kvalita je pedagogická a odkazuje na využitelnost
této znalosti v pedagogické praxi.“
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5 Jak se uvádí v Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš 2002, s. 312 - 313), v užším, didak-
tickém smyslu je „znalost“ ekvivalentem pojmu vědomost. V širším významu zahrnují znalosti nejen
poznatky, ale též dovednosti a schopnosti k vykonávání určitých činností.



3 ZNALOST A DALŠÍ
PEDEUTOLOGICKÉ KATEGORIE

Některé pedeutologické kategorie lze právem označit za opomíjené. Máme tím na mysli, že se
v diskusích o vzdělávání učitelů objevují sporadicky, ačkoliv zde mají své důležité místo. Týká
se to např. pojmů pedagogické jednání učitele, subjektivní teorie učitele, pedagogické zkuše-
nosti učitele. Postupně budeme těmto kategoriím věnovat pozornost, pokusíme se je terminolo-
gicky vymezit a analyzovat je ve vztahu ke kategorii pedagogická znalost učitele.

3.1 Pedagogické jednání učitele

První „opomíjenou“ pedeutologickou kategorií, o které se zmíníme, je pedago-
gické jednání učitele (angl. teachers’ action, něm. Lehrerhandeln, pädagogisches Han-
deln). Jakkoliv je problematika pedagogického jednání učitele u nás řešena v pracích,
které pojednávají o kompetencích a dovednostech učitele, považujeme za užitečné
vést i takovou diskusi, která by explicitně využívala kategorii pedagogické jednání
učitele. Tento pojem nabízí možnost nahlížet na činnost učitele nikoliv jako na
izolované uplatňování určitých dílčích dovedností, ale v jejím celkovém záběru.

Předně je dle našeho názoru zapotřebí důsledněji rozlišovat mezi pojmy
„chování“ a „jednání“. Chování je širší pojem než jednání. Označuje souhrn všech
vnějších projevů člověka, tedy reflexních reakcí, pohybů činností, jednání (srov.
Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 79). Jednání je takové chování, které je záměrné,
motivované, řídí se představou cíle (srov. Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 95). Po-
jem jednání rozpracovává vedle psychologie také sociologie. V pedagogice se etabluje
pojem pedagogické jednání, kde přívlastek „pedagogické“ odkazuje na kontext výcho-
vy a vzdělávání, v němž se toto jednání realizuje. Jednání učitele je vždy sociálním jed-
náním, které počítá s dalšími aktéry – s žáky, se třídou jako sociální skupinou.

Výše uvedené rozlišení mezi chováním a jednáním je důležité provést také
proto, aby bylo zřejmé, že každý z pojmů je používán v jiném teoretickém rámci.
Zatímco chování je ústředním pojmem behaviorismu, jednání je důležitým pojmem
v současném interpretativním přístupu sociálních věd.

Od tzv. „kognitivního obratu“ v 60. letech dvacátého století je problematika
jednání velmi často tematizována v souvislosti s myšlením či věděním, čímž se jedná-
ní stává předmětem zájmu kognitivní psychologie. Předmětem prominentního
zájmu kognitivních psychologů je zkoumání vztahu mezi věděním a jednáním, resp.
mezi znalostmi a dovednostmi. Jen obtížně si lze představit takové jednání, které by
se neopíralo o vědění nebo by neprodukovalo vědění. Široce sdílenou je myšlenka,
že jednání je řízeno věděním a současně je tímto věděním posilováno nebo modifi-
kováno (srov. Dann 2000, s. 82 an.).
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Co se jednání učitele týče, nalezneme v literatuře řadu teoretických modelů,
které se pokoušejí vystihnout jeho podstatu zpravidla na základě určité analogie.
Uveïme alespoň některé z nich:

� Jednání učitele jako vytváření a testování hypotéz (Coladarci 1959).

� Jednání učitele jako zpracovávání informací (Ryans 1963, 1965, Joyce 1979).

� Jednání učitele jako záležitost rozhodování (Shavelson 1973, Clark 1980).

� Jednání učitele jako reflektování praxe (Schön 1983, 1987).

� Jednání učitele jako řešení problémů (Bromme 1992).

Není sporu o tom, že by tento výčet mohl dále pokračovat. Jak je z něj vidět,
spíše než o různá pojetí učitelova jednání zde jde o akcentování jeho různých (díl-
čích) aspektů. Všechny tyto modely vycházejí z jednání učitele jako „výsledku aktivní-
ho vypořádávání se s výukovou situací“ (Dann 1989, s. 84).

Co si představit pod pojmem výuková situace? Rozumíme jím určitý časově
ohraničený úsek, v němž se odehrává interakce mezi učitelem, žákem a učivem6. Si-
tuace, v nichž učitel má a musí jednat, jsou charakteristické svojí komplexností, dy-
namičností, simultánností, nepředvídatelností, nevyzpytatelností atd. Má-li učitel
adekvátně jednat v situacích, které vždy přicházejí se specifickými požadavky, je za-
potřebí, aby byl na základě (sebe)reflexe schopen uplatňovat i odpovídající typy
pedagogického jednání.

V dalším textu se zmíníme o dvou typech pedagogického jednání, které učitel
může uplatňovat jako odpověï na výzvu, s níž pedagogická situace přichází. Pootevře-
me tím tak dávný spor o to, zda je učitelství vědou (jednání učitele jako záležitost racio-
nálního kalkulu) či uměním (jednání učitele jako záležitost intuice a improvizace).

3.1.1 Pedagogické jednání jako záležitost racionálního rozhodování

Většina z nás si jednání učitele představuje jako racionální, cílevědomou a plá-
novanou činnost, která se opírá o rozhodování ve smyslu zvažování alternativ7 a využívá
znalostí, jimiž se má toto jednání řídit. Není divu, že je tato představa dominantní,
vždyť koneckonců učitelé procházejí náročným akademickým vzděláváním právě pro-
to, aby byli schopni naplňovat očekávání racionality, cílevědomosti a plánovitosti
svého jednání.

Problematikou jednání ve smyslu racionálního rozhodování se intenzivně
zabýval tým výzkumníků kolem R. Shavelsona (Shavelson, Stern 1981). Zajímali se
o to, jak učitelé zpracovávají informace a jak se na jejich základě rozhodují pro určité
alternativy jednání. Ukázalo se, že rozhodování (učitele) se odehrává v určitých fá-
zích: vnímání situace, zpracovávání informací ze situace a o ní, rozhodování o dal-
ších krocích, vlastní jednání a zjišťování důsledků (srov. Terhart 1984, s. 8).

28

3 ZNALOST A DALŠÍ PEDEUTOLOGICKÉ KATEGORIE

6 K termínu pedagogická situace srov. Pelikán (1995), Slavík (1995) aj.
7 Lze hovořit také o „deliberaci“ – tj. o metodické možnosti reflektovat vyučovací proces za účelem na-

lezení „správného“ rozhodnutí prostřednictvím obezřelosti, rozvážnosti a zralého uvažování (srov.
Schwab 1978).



Při rozhodování se učitel odvolává na systém teorií, které má k dispozici
(kap. 3.2). Nejdříve vzpomíná na potřebné maximy či teorie a ty potom aplikuje na
specifika dané situace. Předpokladem takového jednání jsou tedy znalosti, teorie
a sebeinstrukce. To nás vede k otázce, jakou roli hraje v rozhodování a jednání učite-
le teorie? Je pedagogická teorie inherentní učitelovu jednání? Jak uvádí H.-J. Roth
(1994, s. 87), „každé jednání je určitým způsobem vedeno teorií, ať jde o teorii vědeckou či
o každodenní teorii ‚správného života‘ nebo o rady vyčtené z pedagogických příruček. A obráceně,
teoretická reflexe není myslitelná, pokud nepředpokládá praktickou zkušenost a nevychází z ní”.
Otázka tedy nestojí, zda je jednání učitele vedeno teorií, nýbrž jaká teorie je základem
a oporou učitelova jednání.

Vzhledem k povaze pedagogického jednání, pro něž je charakteristická vy-
soká rychlost interakcí v komplexních situacích, však nelze veškerou vyučovací čin-
nost chápat jako plánovaný proces odvolávající se na vědecké teorie. C. M. Clark
a P. L. Peterson (1986, s. 273 ad.) uvádějí, že učitelé při vyučování činí vědomá
rozhodnutí jen přibližně každé dvě minuty. Zajímavé a stále aktuální jsou v těchto
souvislostech rovněž poznatky tzv. výzkumu využitelnosti (Verwendungsforschung)
z 80. let 20. století, které značně relativizují naši tradiční představu o tom, že to, co
se děje v praxi, je určováno aplikováním teorie (srov. Bohnsack 2000). Tím je rela-
tivizován i jeden ze základních cílů učitelského vzdělávání, totiž vybavovat budoucí
učitele dovedností aplikovat pedagogickou teorii v praxi. Dřívější představa, že se
učitelé „v akci“ (při bezprostředním řešení pedagogických situací) obracejí na vě-
decké teorie, se ukazuje jako iluzorní (srov. Schön 1983, 1987). Rovněž výzkumné
nálezy ukazují, že se učitelé asi jen z 8 % orientují na (vědeckou) teorii, jinak jsou
zdrojem jejich rozhodování vlastní zkušenosti (srov. Koch-Priewe 2002)8 a subjek-
tivní teorie, o nichž bude řeč dále.

Znamená to, že vědecké teorie při rozhodování učitelů v akci ustupují ve
prospěch jejich zkušeností? Domníváme se, že zde je zapotřebí zvážit povahu situace,
v níž se proces rozhodování odehrává. Problém je totiž patrně v tom, že k rozhodo-
vání ve smyslu vědomého zvažování alternativ nedochází v situacích pod tlakem, či
v emocionálně vypjatých situacích (jednání v afektu). Při překročení kritického
prahu náročnosti situace dochází k dezorganizaci jednání (Tomaszewski 1978), kdy
se původně cílesměrné jednání stává čistě reaktivním chováním9.

Je pedagogické jednání záležitostí rutiny?

Řekneme-li, že učitel jedná rutinně, může to znamenat, že s přehledem a bez
potíží zvládá dané pedagogické situace. Zároveň to však může vyjadřovat, že učitel
ve svém jednání využívá jen rutinních postupů (rutin), nikoliv své nápaditosti a tvo-
řivosti. V tomto smyslu bývá využívání rutinních postupů v jednání učitele někdy
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8 Odtud pramení potřeba řešit vztah teorie a praxe v učitelské přípravě mimo jiné také s využitím právě
těch kategorií, které zde označujeme jako „opomíjené“. Kategorie pedagogické jednání není sice
ústřední kategorií v této práci, nicméně je výchozí pro analýzu vztahů mezi kategoriemi, o kterých zde
pojednáváme.

9 Další problém může spočívat v tom, že učitel má při rozhodování často k dispozici navzájem si konkuru-
jící či dokonce odporující si teorie, z nichž je obtížné vybírat „tu správnou“.



hodnoceno jako cosi méněcenného a nežádoucího. Nicméně schopnost učitele vy-
užívat rutin lze hodnotit i pozitivně. Rutiny mu poskytují jistou stabilitu potřebnou
především ve chvílích, kdy takříkajíc ztrácí půdu pod nohama. Jinak řečeno, rutina
odlehčuje učiteli hlavu a uvolňuje mu ruce. Kromě toho, jak dodávají H. Altrichter
a P. Posch (1998, s. 323), jsou rutiny „předpokladem pro časově paralelní sledování více
cílů, což je právě typickým požadavkem na učitelovo jednání (např. něco vysvětlovat, dohlížet
na spolupráci, zvlášť sledovat jednoho žáka atd.)“.

Co jsou to vlastně rutiny? S pojmem rutina se často pracuje ve výzkumech,
které si kladou otázku, jak lidé řeší problémy. Jak vysvětluje R. Bromme (1985, s.
185 - 189), jde o postupy, které vznikly na základě častého opakování. Mají relativně
vysokou rychlost provedení a vyžadují od jednajícího málo vědomých řídicích pro-
cedur. Tentýž autor zde dále uvádí, že rutiny neukazují na „nepřítomnost znalostí, nýbrž
na zvláštní kvalitu jejich organizace“. Rutiny jsou podle něj „zatěsněné znalosti relevantní
pro danou úlohu“. A právě díky těmto znalostem je možné jednat rychle, s minimální
vědomou kontrolou a tedy šikovně10. O rutinérství v práci učitele viz také Z. Helus
(2003) a J. Koťa (2004).

Dalším z důležitých pojmů, který se často používá v souvislosti s problematikou
rutin, je skript (script), někdy též překládán jako scénář. S odvoláním na R. Schanka
a R. Abelsona (1977, s. 41) rozumíme pod pojmem skript „strukturu, která popisuje adek-
vátní pořadí událostí ve specifickém kontextu“. V jejich pojetí se jedná o určitou formu
schématické reprezentace a organizace vědění, na něž lze usuzovat na základě po-
zorování jednání člověka v určitých situacích. Skript je integrujícím konceptem,
který umožňuje studovat vědění a jednání v jejich vzájemném vztahu.

Rutinní jednání, stejně jako jednání na základě skriptu ovšem zpravidla selhá-
vá tam, kde se v nových a komplexních situacích objevují dosud nepoznané problé-
my. Zde je nezbytná vedle reflexe také učitelova tvořivost a schopnost improvizace.

3.1.2 Pedagogické jednání jako záležitost intuice a improvizace

Výše popsaný model pedagogického jednání založený na racionálním rozho-
dování nalézá své hranice v okamžiku, kde se jeho pomocí pokoušíme objasnit takové
řešení situací, které je založeno na intuici11 a improvizaci. Pedagogické situace se odehrá-
vají „teï a tady“ (in-time) a jen zřídkakdy má učitel možnost odložit řešení dané situa-
ce na později (out-time) a v získaném čase si např. po poradě s kolegy připravit plán
jednání. V jistých situacích je učitel „odsouzen k improvizaci“.

Jak přesvědčivě poukázal D. Wahl (1991), jednání učitele je jednání pod tla-
kem (časovým, rozhodovacím aj.). Výzkumné studie k této problematice (Wahl 1991,
Bromme 1992) ukazují, že učitel prožívá své jednání jako intuitivní a také je tak pro-
žívat musí, aby zvládl vysoké tempo interakcí, vlastní dynamiky a situační komplex-
nosti vyučovacího procesu.
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10 V souvislosti s rutinním jednáním učitele se často odkazuje na práci R. J. Shavelsona a P. Sterna
(1981), v níž je představen model rozhodování učitele při interakci ve výuce.

11 K problematice intuice a intuitivních koncepcí srov. I. Stuchlíková (2004).



Intuitivní jednání s sebou však nese ten problém, že aktéři často nejsou
schopni vysvětlit, proč jednali tak, jak jednali. Mnohé akty učitelova jednání totiž
nenachází odezvu v jeho vědomé kognici (což do jisté míry platí i pro rutinní jednání).
Tento jev bývá označován různými pojmy např. tacit knowing, tacit knowledge, knowing-
in-action, intuitivní jednání, implicitní znalosti12. Jedním z prvních, kdo se touto proble-
matikou zabývali – v teoretické rovině spíše z filozofických pozic – byl Michael Polanyi
(1962, 1967). Modelem, který přímo navazuje na myšlenky uvedeného autora, je
model „implicitního vědění“ (angl. tacit knowing approach, něm. implizites Wissen).
Ten odmítá představu o „přímém aplikování teorie v praxi“ jako zjednodušenou.
Opírá se o výzkumy učitelů – expertů, které dospěly k závěru, že se za jejich umem
skrývá konstrukt, který jejich jednání vede či řídí. Hovoří o „kognici, na níž je
založeno učitelovo jednání“ (cognitions that underlie teacher’s acting), v německé
jazykové oblasti se ujaly termíny „kognice vedoucí jednání“ (handlungsleitende
Kogniton), resp. „subjektivní teorie“ (subjektive Theorien) a u nás se etabluje pojem
„učitelovo pojetí výuky“. Ukazuje se, že tato kognice je do značné míry implicitní.

M. Polanyi (1967 s. 14) to pregnantně zformuloval ve větě: „Lidé vědí více, než
umí vyslovit“. Tento fenomén je ostatně zajímavý i pro přípravu učitelů. Otázkou však
zůstává, jak jej uchopit a jak s ním pracovat. „Předpokládá se, že umění učitele lze v prin-
cipu plně popsat konstruktem vědění – a potom je svůdné věřit, že se musí také dostat ‚do hlavy‘
začátečníka“ (Neuweg 2001, s. 15). Pro přípravu učitelů je zajímavá i další otázka,
kterou si klade H. G. Neuweg (2001, s. 15), „jak udělat zkušenosti akademicky
,naučitelnými‘ v duchu ,shrňte pět let zkušeností do jednoho týdne‘!“ Model implicitních
znalostí přináší rekonceptualizaci vztahu mezi teorií a praxí. V tomto modelu je
podle Neuwega (2001, s. 17) problém teorie a praxe problémem transformace vě-
dění do umu (dovednosti) a obráceně.

Zvláštním typem jednání pod tlakem je jednání v afektu, které je odpovědí
na situaci, již učitel vnímá a prožívá jako silně emocionálně laděnou. Výzkumně se
touto problematikou zabývala skupina kolem B. Rosemanna (Rosemann 1978,
Rosemann, Kerres 1985). Učitel diagnostikuje situaci jako problémovou a v závislosti
na tom, v jaké míře je na ní emocionálně účasten, mohou být jeho racionální a kogni-
tivní procesy omezeny a blokovány (srov. Schweer, Thies 2000, s. 72).

Souhrnem lze říci, že v závislosti na tom, jak narůstá problematičnost situace,
v níž se učitel ocitá, mění se i povaha jeho pedagogického jednání. Je-li „tlak situa-
ce“ malý, jedná učitel racionálně, deliberativně a plánovitě. S přibývajícím „tlakem
situace“ (např. časovým) je učitel nucen improvizovat, jednat intuitivně. Prožívá-li
učitel situaci jako silně emocionálně laděnou, může jednat v afektu, tj. nereflektova-
ně. Mistrovství učitele spočívá v tom, jak je schopen obstát v různých typech pedago-
gických situací, jaké typy jednání je schopen s ohledem na tyto situace uplatňovat.
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12 Srov. výzkumný projekt GA ČR č. 406/02/1247 – Implicitní pedagogické znalosti a možnosti autoregulace
procesu jejich rozvíjení, na jehož řešení se podílí řešitelský kolektiv ve složení V. Švec, E. Vyskočilová,
I. Stuchlíková, Š. Chudý, T. Janík ad. (viz Švec 2004, 2005).



3.2 Subjektivní teorie učitele

Druhá „opomíjená“ pedeutologická kategorie, které zde budeme věnovat
pozornost, je označována celou řadou různých pojmů. Pojem subjektivní teorie
(něm. subjektive Theorien) je užíván především v německy mluvící oblasti (Mandl,
Huber 1983, Schlee, Wahl 1987, Wahl 1991, 2001 aj.). Angloamerická odborná li-
teratura pracuje s dalšími pojmy, např. učitelova implicitní teorie (Clark, Peterson
1986, Marland 1995), teachers beliefs (např. Tillema 1998). V české a slovenské pe-
dagogice se vedle termínu učitelova individuální koncepce vyučování (Gavora 1990,
Chráska 1992) etabluje pojem učitelovo pojetí výuky (Mareš, Slavík, Svatoš, Švec 1996,
Švec 1999 aj.), patrně inspirovaný prací Z. Heluse „Učitelovo pojetí žáka“ (1982).

Čím je dána tak široká varieta navzájem si konkurujících pojmů, které mají
označovat podobný jev? Domníváme se, že množství užívaných pojmů je úměrné ob-
tížnosti uchopení jevu, pro jehož objasnění byla koncipována celá řada výzkumů13.

Zájem o problematiku subjektivních teorií byl motivován „kognitivním obra-
tem“ v psychologii, k němuž došlo v 60. letech dvacátého století. Jak komentuje W.
Mutzek (1988, s. 38), „v době, kdy měl v psychologii výhradní pozici behavioristický
výzkum, se rozvíjely také vědecké přístupy – jakkoliv tehdy ještě málo respektované – které stály
proti behavioristickému obrazu člověka... To, co bylo v behavioristických koncepcích považová-
no za rušivou proměnnou, stalo se tematickým předmětem zkoumání.“

Ve výzkumech subjektivních teorií učitelů (Groeben et al. 1988) se vychází
z kognitivního pohledu na problematiku učitelova pedagogického myšlení a jedná-
ní s cílem analyzovat myšlenkové procesy, které provázejí rozhodování a jednání
učitele v konkrétních pedagogických situacích. Jde o to objasnit fenomén jednání
učitele a současně naznačit cesty, které by mohly vést k modifikaci tohoto jednání.

Tyto výzkumy jsou interdisciplinární, vycházejí převážně z psychologie, kde tvoří
určitou protiváhu k výzkumům kauzální atribuce a postojů či k pracím o implicitních
teoriích osobnosti nebo o naivních teoriích chování aj. Jejich vazba na pedagogiku je
dána zejména tím, že se ve značné míře orientují na učitele a jejich vzdělávání (pře-
hled viz König 2002).

3.2.1 Vymezení pojmu „subjektivní teorie“

V další části textu se opíráme o výše zmíněný výzkumný program, jehož hlav-
ním cílem bylo precizovat pojem subjektivní teorie. Tento výzkumný program se
odehrával ve dvou fázích (srov. Schlee, Wahl 1987):

1. fáze – širší pojetí pojmu subjektivní teorie,

2. fáze – užší pojetí tohoto pojmu.
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13 V následujícím textu se pokusíme ukázat, jak se odehrával a k čemu dospěl výzkumný program „Sub-
jektivní teorie učitelů“ (Subjektive Theorien von Lehrern) realizovaný v německé jazykové oblasti
zhruba od 80. let 20. století (srov. Janík 2003).



V širším pojetí vymezuje N. Groeben et al. (1988, s. 19) subjektivní teorii jako:

� „Poznání sebe a světa,

� jako komplexní agregát se (značně implicitní) argumentační strukturou,

� která plní i funkce paralelní k vědeckým teoriím – vysvětlení, prognóza, technologie.“
O „teoriích“ se v těchto souvislostech hovoří proto, že člověk si své subjektivní

poznání o sobě a o světě organizuje do struktur podobných vědeckým teoriím. Subjek-
tivní a vědecké teorie nejsou identické, ale jejich konstrukce je analogická. Subjektivní
teorie sice plní v principu stejnou funkci jako teorie vědecké, nicméně chybí jim
některé podstatné elementy – jejich nositelé (v tomto případě učitelé) s nimi zpravidla
neobstojí ve vědecké kritice a často si nejsou vědomi toho, že se vůbec o teorie jedná.

J. Schlee a D. Wahl (1987, s. 6) hledali paralely mezi subjektivní teorií a vědeckou teorií.

SUBJEKTIVNÍ TEORIE VĚDECKÁ TEORIE

� je většinou konstruována v časovém
tlaku (v tlaku na jednání a orientaci)

� většinou nevzniká ve vypjatých
podmínkách

� je výsledkem vzájemné komunikace
a systematické práce

� lze u ní očekávat vyšší koherenci a stu-
peň systematizace

� postačí, když je aktualizovatelná
� její argumentační struktura je

implicitní

� je precizněji jazykově formulována
� její argumentační struktura je expli-

citně formulována

� platí pro ni liberálnější kritéria
posuzování

� musí splňovat kritéria generalizace
a ověřitelnosti

Tab. 1: Paralely mezi subjektivní teorií a vědeckou teorií

Základem výzkumů subjektivních teorií je pojetí člověka jako vědce (man as
scientist) či jako výzkumníka (man as researcher). Člověk je chápán jako expert na
svoji vnitřní (subjektivní) perspektivu. Je mu přiznána potencialita k reflexivnosti
a racionalitě, což mu umožňuje aktualizovat a rekonstruovat své subjektivní teorie.
Přitom si má počínat podobně jako výzkumník, tj. jednat intencionálně, logicky, me-
todicky atd. Jeho úkolem je ověřovat reálnou platnost svých subjektivních teorií,
a pokud se empiricky potvrdí, má je přijmout za objektivní. Právě tento aspekt se nově
objevuje v užším vymezení pojmu subjektivní teorie, který je zde definován jako:

� „Poznání sebe a světa,

� které lze aktualizovat a rekonstruovat v dialogickém konsenzu

� jako komplexní agregát se (značně implicitní) argumentační strukturou,

� která plní i funkce paralelní k vědeckým teoriím (vysvětlení, prognóza, technologie),

� jejichž akceptovatelnost lze ověřit jako ‚objektivní‘ poznání“ (Groeben et al. 1988, s. 22).
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3.2.2 Vztah subjektivních teorií a pedagogického jednání

Pokusme se nyní blíže objasnit mechanismy, které souvisejí se subjektivními
teoriemi a pedagogickým jednáním. Uvedli jsme, že subjektivní teorie jsou vysoce
stabilním konstruktem či strukturou, která řídí naše jednání.

Při každém jednání učitel implicitně klasifikuje (vytváří třídy situací) a typizuje
(vytváří typy situací). Pro své příští jednání má díky tomu k dispozici určitou vybave-
nost, která mu umožní rychle a úspěšně reagovat v situacích, které jsou strukturálně
podobné situacím, v nichž učitel již v minulosti jednal.

Jak vysvětluje D. Wahl (2001, s. 159), třídě situací analogicky odpovídá třída
jednání, která umožňuje cílené a účinné jednání v situacích, které se znovu objevují
v jistých variacích. Učitel tedy nemusí pro každou situaci vytvářet zcela nový plán
svého jednání, může se vracet k již řešeným situacím a hledat v nich inspiraci. Roz-
pozná-li učitel řešenou situaci jako „známou“, je schopen jednat v několika málo
vteřinách. Je-li pro učitele naopak situace neznámá, musí své jednání teprve promýšlet
a plánovat, což je časově náročnější než volba osvědčené alternativy (srov. Wahl 2001,
s. 159). Předpokladem pro jednání v nové situaci je tedy čas. Většina pedagogických
situací se však odehrává v časovém tlaku (in-time) a učitel je nucen jednat na základě
intuice a improvizace. Přitom však rovněž vytváří nové varianty svého jednání a obo-
hacuje tím svoji profesní výbavu.

3.3 Pedagogické zkušenosti učitele

„Zkušenost je pro mne tou nejvyšší autoritou. Prubířským kamenem platnosti
je moje vlastní zkušenost. Žádná myšlenka někoho jiného

ani žádná moje vlastní myšlenka není tak směrodatná jako moje zkušenost.”

C. Rogers

Třetí „opomíjenou“ kategorií, které věnujeme pozornost, je pedagogická zku-
šenost (angl. pedagogical experience, něm. pädagogische Erfahrung). V běžné řeči je
výrazem uznání, když se o někom hovoří jako o zkušeném. Pro C. Rogerse je zkušenost
dokonce „tou nejvyšší autoritou“. Běžně se o zkušenosti také tvrdí, že je tím nejlep-
ším učitelem. V pedagogice je dobře známý požadavek vycházet ze zkušenosti žáků,
který nachází svoji realizační podobu např. v konceptu projektového vyučování.

V návaznosti na to, co jsme právě řekli, se nelze ubránit otázce, jaké místo zaují-
má kategorie zkušenost v přípravě učitelů? Zdá se, že zatímco pedagogická praxe si
dobře uvědomuje hodnotu zkušenosti, teorie ji v dostatečné míře dosud nezohledňuje.
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3.3.1 Zkušenost jako základ kompetentního jednání

V obecnějším smyslu koncipuje H. Gruber (1999, s. 213) zkušenost jako
„základ kompetentního (profesního) jednání v komplexní doméně. Zkušenost vzniká dlouho-
dobou konfrontací s požadavky této domény a na základě prožívání takových epizod, které in-
dividuum považuje za relevantní pro svou osobu“.

V Gruberově vymezení je zdůrazněno, že pro utváření zkušenosti je nezbyt-
ný prožitek. Zkušenost je aktivním prvkem, který vzniká z prožitku, z praktické
činnosti. Přichází vně člověka a je jím zvnitřňována.

Pokusíme se Gruberovo obecné vymezení pojmu „zkušenost“ aplikovat na
profesi učitele s cílem precizovat pojem „pedagogická zkušenost“. Pedagogickou
zkušenost budeme chápat jako jednu ze složek profesní kompetence učitele, která
souvisí s úspěšným jednáním. Je-li zkušenost učitele výsledkem jeho dlouhodobého
působení v učitelské profesi, zdá se, že jde o problematiku spadající spíše do oblasti
dalšího vzdělávání učitelů než do oblasti pregraduální přípravy.

Nicméně se domníváme, že se zkušenostmi lze pracovat i v rámci pregraduál-
ní učitelské přípravy, kdy studenti mohou reflektovat nejen své zkušenosti získané
v době své vlastní školní docházky, ale rovněž i své první zkušenosti získané během
pedagogických praxí. Jako užitečné pro zkušenostní učení budoucích učitelů se
jeví také metody či techniky „tandemové etnografie“ (kap. 7), kdy studenti reflek-
tují zkušenosti svých mentorů (cvičných učitelů).

Zkušenosti studentů se zde stávají východiskem pro další učení. Tuto skuteč-
nost zdůrazňuje jak A. D. Schön (1987) ve svém konceptu reflexivní praxe (kap. 7.2),
tak F. A. J. Korthagen (2001) ve svém modelu realistického vzdělávání učitelů. Korthagen
razí cestu směřující od praxe k teorii, čím obrací part, podle něhož se odehrává tzv.
akademická příprava učitelů, která tradičně směřuje od teorie k praxi. Tito autoři
s odvoláním na koncept zkušenostního učení J. Dewey propagují modely učitelské
přípravy, které lze označit jako praxeologické. Jejich výchozím bodem je zkušenost
studenta učitelství a jeho vnímání této zkušenosti. U nás věnují pozornost této
problematice práce E. Vyskočilové (1986), V. Švece (1998) a dalších.

3.3.2 Vztah mezi zkušenostmi a znalostmi

Pro naši práci má zásadní význam fakt, že zkušenost souvisí s obsáhlými do-
ménově specifickými znalostmi14. Tyto znalosti jsou předpokladem zkušenosti a je-
likož jde o znalosti doménově specifické, je i zkušenost doménově specifická, což
ovšem nevylučuje možnost jejího transferu do jiných domén. Doménově specifické
znalosti, jež zkušenost zakládají, jsou člověku k dispozici v různých formách: vedle
deklarativních znalostí (typu co) zde hrají důležitou roli i znalosti procedurální (typu
jak). Pro přípravu učitelů by bylo užitečné analyzovat vnitřní strukturu pedago-
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14 Doménová specifičnost (znalostí či zkušeností) odkazuje na oblast, v níž vznikly.



gické zkušenosti a uvažovat o tom, jak lze stimulovat rozvíjení jednotlivých kompo-
nent, z nichž je pedagogická zkušenost složena. V těchto souvislostech je jedním ze
zásadních pojmů pedagogická znalost.

Znalosti zkušených učitelů se utvářejí na základě prožívání epizod, z nichž
vznikají především tzv. epizodické znalosti. Ty jsou sice významné zejména pro epizo-
du, v níž byly utvořeny, nicméně člověk je může postupně zobecňovat, pokud se mu
osvědčí jako užitečné i v jiných situacích. Na základě prožitých epizod se zkušenost
utvoří tehdy, jestliže člověk bude tyto epizody vnímat jako subjektivně významné.
Zkušenost tedy obsahuje i jistý emocionální náboj, což lze doložit faktem, že každý
z nás má řadu zkušeností „dobrých“ i „špatných“. Prožívání epizod je tím, čemu
v běžné řeči říkáme „dělání zkušeností“. Znalosti, které jsou jakýmsi doprovodným
produktem tohoto „dělání zkušeností“, se označují termínem „zkušenostní znalosti“
(angl. experiental knowledge, něm. Erfahrungswissen).

Prožívání epizod je možné stimulovat a přispívat tak k efektivnějšímu získá-
vání zkušeností. Pedagogická praxe studentů učitelství nabízí vydatný prostor pro
prožívání (pedagogických) epizod v přirozeném kontextu. V tomto smyslu předsta-
vuje pedagogická praxe komplexní učební prostředí, které je s to stimulovat rozvoj
profesní kompetence. S epizodami, které zde studenti prožijí, je třeba v rámci uči-
telské přípravy reflexivně pracovat tak, aby se z nich podařilo „vytěžit“ zkušenosti
a znalosti, které se jeví jako významné pro profesní rozvoj studentů učitelství.

Pedagogické zkušenosti se začínají chápat jako zdroj utváření pedagogických zna-
lostí (Švec 2005). Tyto zkušenosti lze rozdělit do dvou skupin:

� Zkušenosti laboratorní (student je získává na fakultě při řešení simulovaných
situací, při mikrovyučování atd.).

� Zkušenosti terénní (student je získává na školách; zahrnují rovněž zkušenosti se
žáky).
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4 PEDAGOGICKÁ ZNALOST
JAKO VÝZKUMNÉ TÉMA

Tato část práce tematizuje pedagogickou znalost jako předmět pedagogického výzkumu. Přehled
vybraných teorií, modelů a empirických nálezů k této problematice rozčleňujeme do čtyř oblastí
podle toho, na jakých východiscích jsou založeny: a) studie vztahující se k poznatkové bázi popř.
ke kurikulu učitelské přípravy (Shulmanova teorie pedagogických znalostí a její ústřední koncept
„didaktická znalost obsahu“); b) studie k teoretickým a praktickým znalostem (Fenstermacherova
dichotomie znalostí formálních a praktických); c) studie zkoumající znalosti, jež řídí jednání
učitele (subjektivní teorie); d) studie expertních znalostí a jejich implicitní dimenze (koncept
implicitního vědění M. Polanyie).

Jaké profesní znalosti mají učitelé? Jaké znalosti by měli mít, aby mohli úspěšně
vykonávat svoji profesi? Jak své znalosti získávají a jak se tyto znalosti projevují v je-
jich jednání? Jaký obsah a jakou povahu mají pedagogické znalosti učitelů? Jakými
znalostmi má být vybaven ten, kdo se připravuje na profesi učitele? Které profesní
znalosti a dovednosti jsou pro budoucí učitele relevantní? Liší se pedagogické znalosti
začínajících učitelů od pedagogických znalostí jejich zkušených kolegů? Pokud ano,
v čem? Je možné formulovat pro učitelskou profesi, resp. pro přípravu učitelů po-
znatkovou bázi? Lze využívat pedagogických znalostí zkušených učitelů ve prospěch
učitelů začínajících?

V současné době přibývají práce, které se na základě výzkumných šetření po-
koušejí odpovědět na výše naznačené otázky. V mezinárodním pohledu je celkový
počet těchto prací velmi vysoký a je obtížné se v něm orientovat zejména proto, že
studie pocházející z různých jazykových prostředí se pohybují v různých pojmových
rámcích. Vedle české a slovenské odborné produkce jsme vycházeli také z angloame-
rických a německých publikací, což s sebou na straně jedné přinášelo problémy
s určitým překrýváním, na straně druhé však nabízelo pohledy z více perspektiv15.

Výzkumné přístupy, které se zaměřují na pedagogické znalosti a objasňují
procesy získávání a využívání těchto znalostí učiteli, se zpravidla nacházejí na pomezí
pedagogiky a psychologie. Jejich východiska mohou být různá. Přehled vybraných
studií ke sledované problematice se zde pokusíme rozčlenit do čtyř oblastí podle
východisek, na nichž jsou založeny. Naším záměrem je zmínit pokud možno zásad-
ní práce ke sledované problematice.
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15 Nebylo v našich silách a ani naším záměrem vypracovat syntézu veškerých pohledů na problematiku
pedagogických znalostí, šlo nám spíše o to, analyzovat toto téma a uvést je do diskuse o vzdělávání uči-
telů v České republice.



� Východiskem první skupiny studií je potřeba definovat poznatkovou bázi uči-
telství, popř. vymezit kurikulum učitelského vzdělávání. Tyto studie se tedy s vy-
užitím kategorie „pedagogická znalost“ vztahují k obsahovým otázkám učitelské-
ho vzdělávání. Významným příspěvkem k této problematice jsou zejména práce
L. S. Shulmana (1986, 1987), které do diskuse o poznatkové bázi učitelství při-
nášejí zásadní koncept „didaktická znalost obsahu“ (kap. 4.1). Tento koncept
vzbudil značnou pozornost, v důsledku čehož začala vznikat řada studií, které
zkoumaly tento typ znalostí např. v matematice (Marks 1990), v sociálních vědách
(Gudmundsdottir, Shulman 1987), v anglickém jazyku (Grossman 1990), v pří-
rodních vědách (Van Driel et al. 1998, Gess-Newsome et al. 1999). Tuto skupinu
studií by bylo možné označovat jako (oborově) didaktickou.

� Druhá skupina studií vychází z odmítnutí příliš zjednodušené představy o „přímé
a bezproblémové využitelnosti teorie v praxi“, která je vyjadřována takovými ná-
zory, jako jsou např. „jednání je užité vědění“, „kdo ovládá teorii, obstojí i v praxi“.
Jak z uvedeného vyplývá, tyto studie se vlastně zaměřují na řešení problému teorie
a praxe v učitelském vzdělávání, přičemž využívají dvojice pojmů: teoretické zna-
losti a praktické znalosti, které ovšem mohou mít celou řadu různých jazykových
variant. G. D. Fenstermacher (1994) rozlišuje mezi znalostmi formálními a praktic-
kými (formal versus practical knowledge) viz (kap. 4.2). V německé jazykové oblas-
ti se rozlišuje mezi vědeckými a praktickými znalostmi (wissenschaftliches versus
praktisches Wissen) viz (Terhart 1990, Dick 1994, Wildt 1995, Nölle 2002).

� Společným jmenovatelem třetí skupiny studií jsou kognitivně psychologická vý-
chodiska. Cílem těchto studií je objasnit mechanismy, jimiž je ovlivňováno jednání
učitele. Na základě těchto poznatků se vyvozují důsledky pro učitelské vzdělávání.
Ty mají podobu nejrůznějších intervenčních programů či strategií, jejichž cílem je
např. „optimalizace“ učitelova pedagogického jednání aj. Výzkum kognice, jež vede
učitelovo jednání (Meijer 1999), představuje jistou paralelu k výzkumu subjektivních
teorií (Mandl, Huber 1983, Schlee, Wahl 1987, Wahl 1991, 2001 aj.) či učitelova po-
jetí výuky zkoumaného u nás (Švec 1995, Mareš et al. 1996). Dále viz (kap. 4.3).

� Východiskem čtvrté skupiny studií je snaha odhalit „expertní znalosti“ zkušených
a úspěšných učitelů. Tento záměr vychází z přesvědčení, že znalosti expertů jsou
užitečné nejen pro poznání učitelské profese jako takové, ale také pro začínající
učitele. Proto jsou tyto studie často realizovány v designu expert versus začátečník,
kdy se hledají rozdíly ve znalostní bázi učitelů – expertů a začínajících učitelů (viz
např. Berliner 1992, Sternberg, Horvath 1995). Analýzu profesních znalostí
učitelů expertů předkládá R. Bromme (1992) ve své knize Učitel jako expert. Při
výzkumech znalostí expertů se nejen v učitelství, ale i v jiných profesích setkáváme
s problémem, že expert není schopen své znalosti verbalizovat. S odvoláním na
práce M. Polanyie (1962, 1967) zde hovoříme o fenoménu implicitního vědění
(Sternberg, Horvath 1999, Neuweg 2001). Dále viz kap. 4.4.
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Výše načrtnutá východiska výzkumu pedagogických znalostí učitelů s sebou
v jisté míře přinášejí i argumenty, jež zdůvodňují potřebu těchto výzkumů. Domní-
váme se, že uvedené oblasti výzkumu pedagogických znalostí učitelů leží v průsečíku
snah o hledání adekvátní tváře učitelského vzdělávání.

4.1 Shulmanova teorie pedagogických znalostí

Jakkoliv je pravdou, že Shulmanovy práce o pedagogických znalostech vznikaly
před více než patnácti lety, považujeme za užitečné se k nim vracet i dnes, neboť jimi
byl odstartován nový způsob uvažování o profesi učitele a jeho vzdělávání, který se stal
důležitou součástí diskusí vedených k této problematice v následujících letech. Vedle
toho, pokud je nám známo, Shulmanova teorie nebyla v českém odborném tisku do-
sud podrobněji představena. To ovšem neznamená, že by byla neznámá. Vedle úst-
ních referátů (např. J. Kotáska) o ní informovala J. Skalková (1996) v časopise Aula.

4.1.1 Znalosti vázané na obsah

L. S. Shulman z pozice prezidenta Americké asociace pedagogického výzku-
mu (AERA) v letech 1984 - 1985 ostře kritizoval pedagogický výzkum za to, že již dlou-
ho ignoruje otázky vztahující se k obsahu vyučování. Poukazoval na to, že již více než
dvě desítky let se intenzivně provádí výzkum, v němž je vyučovací předmět „nevidi-
telný“. Shulman hovořil v těchto souvislostech o chybějícím výzkumném paradigmatu.

V rámci projektu „The Knowledge Growth in a Profession“ (Nárůst vědění
v profesi) se Shulman spolu se svými spolupracovníky zamýšlel nad tím, co se člo-
věk učí, když se učí vyučovat. Svým tématem i přístupem k jeho zpracování se L. S.
Shulman řadí do širokého proudu kognitivní psychologie, která v 80. letech dvacá-
tého století věnovala mimořádnou pozornost právě analýzám kognitivních procesů
u žáků i učitelů. Jeho dílo přispělo k tomu, že se zkoumání těchto procesů začalo
více opírat o kategorii obsahu (zprostředkování a osvojování matematických, spole-
čenskovědních, přírodovědných aj. pojmů) a přineslo nové impulzy také pro výzkum
v oborových didaktikách.

Ve své práci z roku 1986 L. S. Shulman uvádí, že učitel disponuje znalostmi obsahu
(content knowledge), které jsou složeny ze tří komponent:

� Znalosti vědních a jiných obsahů (subject matter content knowledge) se vážou
k objemu a organizaci znalostí „v hlavě“ učitele. Jsou souhrnem faktů a pojmů
daného oboru včetně pochopení struktury tohoto oboru. Kromě toho, že učitel
předkládá žákům „akceptované pravdy disciplíny“ v podobě faktů a pojmů, musí
být schopen i jejich argumentace, tj. musí být schopen žákům vysvětlit, proč je
určité tvrzení oprávněné, proč je důležité něco znát, v jakém vztahu jsou různá
fakta uvnitř i vně odborné disciplíny, jak chápat poměr mezi teorií a praxí atd.
Důkazem profesionality učitele je tedy nejen znalost obsahů, ale především
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porozumění tomu, proč a z jakých příčin tyto obsahy vyrůstají. S využitím těchto
znalostí je učitel schopen posoudit, která témata jsou v dané disciplíně zásadní,
která vedlejší či okrajová, což je důležité při výběru učiva.

� Didaktické znalosti obsahu16 (pedagogical content knowledge) jdou od znalostí
obsahu směrem ke znalostem pro vyučování. Jde o znalosti různých forem repre-
zentace učiva (příklady, ilustrace, demonstrace, analogie, metafory aj.), které jsou
součástí didaktické výbavy učitele. Dále sem patří znalosti a porozumění fakto-
rům, které usnadňují či ztěžují učení se určitým obsahům a tématům.

� Znalosti kurikula (curriculum knowledge) – očekává se, že učitel má znalosti o mé-
diích a didaktických prostředcích, že je schopen je odpovídajícím způsobem ve
výuce využívat, a to pokud možno tak, aby mohlo dojít ke vzniku mezipředměto-
vých vztahů. Kurikulární znalosti se tedy vztahují ke znalostem „profesionálních
nástrojů“ k realizaci kurikula (tools of the trade).

Podle L. S. Shulmana (1986) lze každou z výše uvedených komponent znalostí obsahu
organizovat do tří forem:

1. Propoziční znalosti (propositional knowledge) – jde o různé zákonitosti, pra-
vidla, principy, maximy, normy, schémata aj. Často se objevují v podobě výroků
či doporučení typu „když-tak“. Co do povahy jsou úsporné a plausibilní, což je
ovšem vykoupeno tím, že redukují komplexnost vyučovacích situací. Propoziční
znalosti jsou generalizované, často se objevují v podobě určitého seznamu či
výčtu bodů.

L. S. Shulman dále rozlišuje tři typy propozičních znalostí podle toho, na jakém
základě jsou utvářeny:

� Principy jsou formulovány na základě empirického výzkumu.

� Maximy pramení z praktických zkušeností a jsou akumulovanou moudrostí pra-
xe (accumulated wisdom of practice). Mají podobu pravidel chování či jednání
a pomáhají učiteli orientovat se v praxi.

� Normy jsou založeny na etickém kodexu. Ideologické či filozofické hodnoty jako
např. spravedlnost, rovnost aj. nejsou vázány ani na empirický výzkum, ani na
praktické maximy. Jsou imanentně normativní povahy a tvoří jádro učitelových
znalostí.

Protiváhou propozičních znalostí, které jsou dekontextualizované, jsou znalosti pří-
padové, které se naopak vyznačují silnou vázaností na kontext, v němž byly získány.
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16 Při převodu originálního anglického textu do češtiny jsme brali v úvahu nekompatibilitu odborné termi-
nologie obou jazyků. Shulman používá adjektiva „pedagogical“ v návaznosti na termín „pedagogy“, který
v anglickém jazykovém úzu označuje specifický způsob vyučovací činnosti, nikoliv „pedagogiku“ v české
odborné terminologii, která tyto jevy přesněji označuje za didaktické. Shulmanovu kategorii „pedagogi-
cal content knowledge“ překládáme s ohledem na českou terminologickou tradici termínem „didaktická
znalost obsahu“. Autor touto cestou děkuje panu prof. Jiřímu Kotáskovi za jeho cenné připomínky
k terminologii překladu.



2. Případové znalosti (case knowledge) – jsou vázány na konkrétní situace a jde tedy
o znalosti specifické, situační a kontextualizované. Jejich zdrojem je případ, situa-
ce, jev, resp. jejich obšírný popis a rekonstrukce. Případové znalosti mohou
exemplárně potvrzovat didaktické, pedagogické, psychologické či jiné principy,
stejně tak je však mohou i popírat. V zásadě platí, že tuto formu znalostí nelze
zobecňovat.

Analogicky ke třem typům propozičních znalostí (principy, maximy, normy) Shul-
man rozlišuje tři typy případových znalostí:

� Prototypy zdůrazňují a ilustrují teoretické principy. Zahrnují i teoreticky zajímavé
případy, které jsou pro učitele důležité. Mohou mít podobu modelu či vzorce
typického chování.

� Precedenty slouží k orientaci v praxi. Všichni je prožíváme, jednou v pozitivním,
jindy v negativním smyslu. Mohou mít např. podobu epizod o tom, jak učitel
proměnil problémovou třídu v kooperující skupinu atp.

� Paraboly jsou přirovnání, která obsahují morálně etickou dimenzi. Mají podo-
bu vypravování a slouží ke zprostředkovávání norem a hodnot.

3. Strategické znalosti (strategic knowledge) – tyto znalosti umožňují aplikovat
propoziční znalosti v konkrétních případech. Strategické znalosti se utvářejí při
řešení situací, v nichž si jednotlivé principy či teorie navzájem konkurují. Při
jednání učitele v komplexních situacích procházejí jeho propoziční i případové
znalosti určitou rekonstrukcí, v níž jsou subjektem analyzovány, testovány, rozši-
řovány a korigovány.

4.1.2 Poznatková báze učitelství

Výzkumy L. S. Shulmana a jeho spolupracovníků se ubíraly převážně cestou
případových studií začínajících učitelů a učitelů expertů, přičemž jejich těžiště spo-
čívalo v portrétech expertního jednání učitele, v portrétech dobré praxe. Shulmanova studie
z roku 1987 je otevřena právě takovým portrétem, který odpovídá na otázky, v co
Nancy (portrétovaná učitelka) věří, co a jak chápe a co ví, že ji to umožňuje vyučo-
vat tak, jak vyučuje?

Mimo jiné i poznatky těchto výzkumů vedly Shulmana k přesvědčení, že má-li
se učitelství stát profesí, je třeba usilovat o reformu založenou na vytvoření poznatkové
báze učitelství (knowledge base for teaching)17. Jde o „kodifikovaný nebo kodifikovatelný
agregát poznatků, dovedností, porozumění a technologie, etiky a dispozic, kolektivní zodpo-
vědnosti – a současně způsobů, jak je reprezentovat a komunikovat“ (Shulman 1987, s. 4).
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17 Anglický termín knowledge base for teaching překládáme jako poznatková báze učitelství. Termín teaching
zde neoznačuje pouze vyučování samotné, nýbrž činnost učitele i učitelskou profesi.



V dalším textu L. S. Shulman předkládá kategorie znalostí, z nichž by měla poznat-
ková báze sestávat (1987, s. 8):

� „Znalosti obsahu (content knowledge),

� obecné pedagogické znalosti (general pedagogical knowledge),

� znalosti kurikula (curriculum knowledge),

� didaktické znalosti obsahu (pedagogical content knowledge),

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

� znalosti o kontextu vzdělávání (knowledge of educational context),

� znalosti o cílech, smyslu a hodnotách vzdělávání (knowledge of educational ends, pur-
poses and values).“

Poznatková báze učitelství je tvořena sedmi kategoriemi, z nichž tři jsou vá-
zány na obsah (znalosti obsahu, didaktické znalosti obsahu a znalosti kurikula). Ty
představují její jádro a podrobněji jsme o nich pojednali výše.

Čtyři zbývající kategorie, o nichž se Shulman zmiňuje, zahrnují následující:

� Obecné pedagogické znalosti se vztahují k obecným principům a strategiím ří-
zení a organizace třídy (např. udržování kázně ve třídě, vedení diskuse se žáky,
realizování skupinové práce, zkoušení aj.). Tyto znalosti, zdá se, přesahují obsa-
hovou stránku výuky.

� Znalosti o žákovi a jeho charakteristikách jsou vázány na znalosti obsahu a spolu
s nimi jsou pro učitele východiskem pro facilitaci učení žáků.

� Znalosti o kontextech vzdělávání sahají od práce se skupinou nebo třídou přes
řízení a financování škol v daném kraji až po znalosti o charakteru komunit a kul-
tur, v nichž školy existují.

� Znalosti o cílech, smyslu a hodnotách vzdělávání zahrnují znalosti o filozofických
a historických základech vzdělávání.

Shulmanova studie (1987) vyúsťuje do modelu pedagogického uvažování a jednání
(model of pedagogical reasoning and action), jehož pomocí autor znázorňuje, jak uči-
tel přemýšlí o obsahu vzdělávání a o možnostech jeho zprostředkovávání žákům. Peda-
gogické uvažování a jednání učitele probíhá v linii: porozumění, transformace,
vyučování, evaluace, reflexe, nové porozumění (podrobněji viz Shulman 1987, s.
12-19).

4.1.3 Didaktické znalosti obsahu

V přípravě učitelů se často setkáváme s tím, že kategorie obsahu je chápána
jako záležitost „oboru“, zatímco vyučování jako záležitost „pedagogiky“. Zdá se, jako-
by chyběl jistý integrující komponent, který by obojí propojoval, nebo metaforicky
řečeno, který by „sléval“ jedno v druhé. To, co s odkazem na L. S. Shulmana nazýváme
didaktickými znalostmi obsahu (pedagogical content knowledge), je právě takovou
slitinou či amalgamem znalostí obsahu a znalostí didaktických.
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L. S. Shulman na případových studiích ukázal, že učitel využívá jistého uni-
kátního typu znalostí, které „...leží v průniku obsahu a didaktiky, ve schopnosti učitele trans-
formovat své znalosti obsahu do forem, které jsou pedagogicky účinné, a přesto přizpůsobivé
schopnostem žáků“ (Shulman 1987, s. 15).

Didaktické znalosti obsahu zahrnují „...ty nejúčinnější analogie, ilustrace, pří-
klady, vysvětlení, slovní demonstrace, způsoby znázorňování a formulování tématu, které jej
učiní srozumitelným pro jiné“ (Shulman 1987, s. 9). Jde o znalosti, které učiteli umožňují
didakticky ztvárňovat obsahy, jimž se žáci mají učit. Jednotlivým tématům, problé-
mům či otázkám daného učiva je dáván didaktický tvar, a to s ohledem na žáky. Zde
vstupují do hry i učitelovy znalosti o žácích a jejich charakteristikách. Didaktické
znalosti obsahu jsou tedy jistou zvláštní formou znalostí pro vyučování, které umožňují
učiteli transformovat znalosti učiva v kontextu facilitace žákova učení. Jejich hlavním
zdrojem jsou zkušenosti z vyučování, přičemž adekvátní znalosti učiva se jeví jako
jejich předpoklad (srov. Van Driel et al. 1998).

Jak je patrné, ve slovním spojení didaktická znalost obsahu je obsažen atribut,
který znalosti obsahu jistým způsobem kvalifikuje, tj. přiřazuje jim určitou kvalitu. Jde
o kvalitu „didaktickou“, která je nezbytným předpokladem proto, aby „obsah“ byl
„vyučovatelným“. Ve svých úvahách Shulman vychází z kategorie „obsahu“ a promýšlí
ji v „didaktických“ souvislostech.

Dodejme, že z pohledu evropské didaktické tradice se nejedná o nic nového
ani překvapivého. Již před zhruba čtyřiceti pěti lety psal v německém Marburku W.
Klafki (1958) svoji studii Didaktische Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung
(Didaktická analýza jako jádro přípravy na vyučování), která je dostupná i v českém
překladu (Klafki 1967). Otázku přípravy na vyučování chápe W. Klafki jako „návrh
na jednu nebo více možností k plodnému setkání určitých dětí s určitými vzdělávacími obsahy”
(Klafki 1967, s. 121). První krok přípravy na vyučování vidí v rozboru „věci“, kdy si
učitel klade otázku: „Co je to věc? Co je podstatou učební látky?“ (srov. Klafki 1967, s.
121). Teprve potom následuje metodická analýza, tj. úvaha o tom, jak toto setkání žáků
se vzdělávacími obsahy uskutečnit.

V tomto momentu vidíme určitou paralelnost Shulmanova a Klafkiho pohledu
na problematiku zprostředkovávání obsahu vzdělávání. Jak s vtipem podotýká
Shulmanova přímá spolupracovnice Sigrun Gudmundsdottirová, „didaktická znalost
obsahu není nic jiného než oborová didaktika – na americký způsob. Anglosaští pedagogové ji
museli vytvořit, neboť většina z nich neovládala ani němčinu, ani žádný skandinávský jazyk.
A vytvořili ji způsobem, který pedagogové na západní polokouli nejlépe ovládají – empirickým
výzkumem“ (Gudmundsdottir et al. 1995 s. 164 - 165).

Nicméně je pravdou, že tradice německé oborové didaktiky (Fachdidaktik)
je spíše filozofická než empirická, a proto lze koncept didaktických znalostí obsahu
chápat jako obohacení oborové didaktiky o novou perspektivu (srov. Van Driel,
Veal, Jannsen 2001, s. 986).

Z tohoto pohledu považujeme Shulmanův koncept didaktická znalost obsahu za
významný zejména pro oborové didaktiky, které se etablují jako samostatné vědecké
disciplíny (srov. např. Sborník z Metodické konference na Vysoké škole pedagogické
v Praze v roce 1958; nověji Brockmeyerová-Fenclová, Čapek, Kotásek 2000).
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4.2 Teoretické a praktické znalosti učitelů

Rozlišování mezi teoretickými a praktickými znalostmi lze chápat v jistém smyslu
jako konkretizovanou variaci na vztah teorie a praxe18. Pro učitelství, podobně jako
pro řadu dalších profesí, nabývají kategorie „teorie“ a „praxe“ zásadního významu,
neboť je v nich obsažena veškerá rozmanitost učitelova pedagogického jednání
včetně jeho teoretické reflexe, která je přesahuje. Máme ve vzdělávání učitelů ho-
vořit o teorii a praxi? Nebo spíše o praxi a teorii? Zdánlivě nepodstatná otázka vzta-
hující se k pořadí, v němž obě tyto kategorie zmiňujeme, souvisí s čímsi zásadním.
Nejde zde totiž jen o pořadí, ale také o preferenci obou kategorií, která se promítá
do základní orientace učitelského vzdělávání.

Z akademické tradice, jíž je u nás vzdělávání učitelů podřízeno, vyplývá určitá
hierarchie, kdy je teorie chápána jako předřazená a nadřazená praxi. Tzn. teoretická
příprava budoucích učitelů předchází praxi a působí jako „vědomostní půjčka do bu-
doucnosti“ (Svatoš 1995, s. 64). Úsilím řady odborníků z oblasti učitelského vzdělá-
vání je „obrátit part“ (praxe má předcházet teorii) či „přehodnotit akcenty“ (praxe má
být základem učitelského vzdělávání). S argumentací tohoto postoje se lze sezná-
mit např. v práci F. A. J. Korthagena (2001), která nese programový titul „Linking
Practice and Theory“ (Propojování praxe a teorie). Spor není veden se záměrem
vytěsnit teorii z učitelského vzdělávání ve prospěch praxe – naopak praxe má být pro-
pojována s teorií. Ukazuje se, že v diskusích o konkrétních otázkách učitelského
vzdělávání jsou kategorie teorie a praxe pro svoji abstraktnost a šíři záběru obtížně
uchopitelné. Není proto divu, že na oblibě získávají konkrétnější kategorie, jako
např. teoretické a praktické znalosti, ačkoliv ani ty nejsou zcela bez problémů, jak
uvidíme dále.

Jak jsme již uvedli, rozlišování teoretických a praktických znalostí je známé
již z dob antiky. Soudobá odborná literatura se často odvolává na dělení znalostí učite-
lů podle G. D. Fenstermachera (1994) na znalosti formální a praktické. Nelze se při-
tom ubránit dojmu, že přívlastek praktické je svým významem v rozporu s významem
podstatného jména, které určuje, tj. znalosti. Převládá představa, že znalosti jsou
něco teoretického. Je pojem praktické znalosti rozporem sám o sobě? Co se pod ním
vlastně skrývá?

Když se G. D. Fenstermacher (1994) pokoušel identifikovat povahu znalostí
ve výzkumech vyučování, položil si zásadní otázku: „Kdo vlastní a produkuje učitelo-
vy znalosti: učitel nebo výzkumník?“ Při odpovědi na tuto otázku rozlišil dva základ-
ní typy znalostí:

� formální znalosti (formal knowledge) – primárně je vlastní výzkumníci, neboť je
produkují; předávají je však učitelům (znalosti pro učitele),

� praktické znalosti (practical knowledge) – vlastní i produkují je sami učitelé (zna-
losti učitelů).
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4.2.1 Praktické znalosti

Ve shodě s G. D. Fenstermacherem (1994) bývají učitelovy praktické znalosti
chápány jako výsledek reflexe zkušeností učitele. Praktické pedagogické znalosti
jsou komplexnějšími znalostmi učitele, jejichž zdrojem jsou jeho praktické zkuše-
nosti, ty pak řídí učitelovo chování v pedagogických situacích (srov. Beijaard, Van
Driel, Verloop 1999, Lukášová-Kantorková 2003).

Ve studiích k pedagogickým znalostem bývá uplatňována celá řada pojmů, např.
osobní praktické znalosti (personal practical knowledge), „znalosti řemesla“ (craft know-
ledge), skryté či implicitní znalosti (tacit knowledge), situační znalosti (situated knowledge)
a další. V těchto souvislostech považujeme za významné upozornit na to, že neexistuje
shoda v tom, zda tyto jednotlivé pojmy chápat jako samostatné druhy znalostí či jako
charakteristiky znalostí. Rozmanitost pojmů podle nás spíše odkazuje na skuteč-
nost, že kontext, ve kterém jsou tyto pojmy užívány, může být různý. Pokusíme se zde
podat stručný přehled různých definic pojmu praktické znalosti učitele s poukazem
na aspekty, které jsou v těchto definicích zdůrazněny.

Praktické znalosti (professional craft knowledge) jsou chápány jako „ta část
profesních znalostí učitele, které vedou jeho každodenní jednání, z větší části nejsou slovně
formulovány, spontánně, rutinně a někdy podvědomě vyvěrají z jeho vyučování“ (Brown,
McIntyre 1995, s. 17). Tito autoři dále uvádějí, že praktické znalosti jsou primárně
získávány prostřednictvím vyučovací praxe.

Badatelé z nizozemského ICLONU, A. Zanting et al. (1998, s. 16), chápou
praktické znalosti jako „amalgam veškeré učitelovy kognice – deklarativních i procedurálních
znalostí, přesvědčení a hodnot, jež ovlivňují aktivity učitele před vyučováním, v jeho průběhu
i po vyučování“. Tito autoři se přiklánějí k širšímu pojetí praktických znalostí jako
„amalgamu veškeré kognice“, tyto znalosti považují za praktické proto, že ovlivňují
jednání učitele. Zdá se, že toto pojetí má blízko k tomu, co se v německy psané literatu-
ře označuje pojmem handlugsleitende Kognition (kognice, která řídí učitelovo jednání).

4.2.2 Charakteristiky praktických znalostí učitelů

Povaha praktických znalostí učitele je určována celou řadou proměnných.
Patří k nim osobnostní rysy učitele, jeho schopnost sebereflexe, úroveň jeho myšle-
ní, předchozí vzdělání, délka praxe popř. i kontext školy, na které učitel působí atd.
(srov. Meijer 1999). Výzkumy, jejichž cílem bylo identifikovat typické znaky praktic-
kých znalostí učitele, přinášejí spíše další domněnky a dílčí zjištění. K obecné shodě
na povaze učitelových praktických znalostí zatím nedošlo.

Zpravidla se uvádějí následující charakteristiky praktických znalostí učitelů:

� Vázanost na praxi – jsou vytvářeny jako odezva na specifické problémy praxe,
a proto jsou v praxi užitečné. Lze je aplikovat přímo v akci, není zapotřebí je
převádět do nějaké jiné formy.
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� Detailnost, konkrétnost a specifičnost – tyto tři charakteristiky vyplývají ze sku-
tečnosti, že praktické znalosti jsou vázány na praxi. Tím se odlišují od formál-
ních znalostí, které mají často obecnou, abstraktní podobu vyjádřenou např.
principem či nějakou zákonitostí.

� Integrovanost a organizovanost kolem nějakého praktického problému. Rovněž
tato charakteristika vyplývá z jejich vázanosti na praxi.

� Individuálnost – u každého učitele jsou jedinečné, protože vznikají v individuál-
ním poznávacím procesu. V důsledku toho se různí učitelé od sebe značně liší
v tom, jaké mají praktické znalosti.

� Implicitnost – není možné je artikulovat v jejich úplnosti.

� Situovanost – jsou produktem aktivity a situace (kontextu), ve které jsou získány.
Jsou v neustálé výstavbě, tzn. nové situace a nové aktivity vedou k jejich rekonstruk-
ci. Je obtížné zbavit je této vázanosti na situaci či kontext – dekontextualizovat je.

� Doménová specifičnost – jsou vázány na vyučovací předmět (doménu), který
učitel vyučuje.

� Jsou základem pro učitelovo jednání – „řídí“ činnost učitele ve třídě. Praktické
znalosti učitele lze do jisté míry „odezírat“ z učitelova jednání.

� Mají základ ve zkušenosti a v reflexi – učitelé je získávají na základě reflexe své
vlastní činnosti. Reflektují-li učitelé své praktické znalosti, pomáhá jim to lépe
porozumět svému jednání. Díky reflexi jsou praktické a teoretické znalosti uči-
tele ve skutečnosti provázány.

Jak se utvářejí praktické znalosti učitele? Co je jejich zdrojem? Můžeme říci,
že praktické znalosti učitele jsou utvářeny zejména na základě životní biografie uči-
tele, studia učitelství včetně působení tzv. skrytého kurikula, každodenních zkušeností
z vlastní učitelské praxe, působení jiných učitelů jako modelů aj.

4.2.3 Integrační a diferenční teze

V předcházející kapitole jsme naznačili způsob, jimž G. D. Fenstermacher
tematizoval dichotomii mezi formálními a praktickými znalostmi. Podotkněme, že
řešení rozporu teorie a praxe19 vedlo i v německy mluvící oblasti k úvahám o existenci
dvou disparátních forem znalostí: znalostí teoretických a znalostí praktických. V jakém
vzájemném vztahu jsou obě tyto formy? V rámci pokusu o odpověï na tuto otázku
byla formulována tzv. diferenční teze. E. Terhart (1993, s. 93) zdůrazňuje, že novější
diskuse o přípravě učitelů již nepracují s deficitní tezí, nýbrž s tezí diferenční, podle níž
vědecké a praktické znalosti „vykazují odlišné vzorce utváření, zdůvodňování a využívání
a nemohou se vzájemně substituovat“. H. Heid (1989, s. 114) hovoří o principiální dife-
renci mezi „vědeckou pravdou a profesní využitelností“.
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Zatímco nabývání prakticky využitelných znalostí je bezprostředně vázáno
na zkušenosti, zdrojem vědeckých znalostí je výzkum a teorie. Osvojování těchto dvou
forem znalostí probíhá podle odlišných vzorců a obě tyto formy znalostí zůstávají
v subjektu nejdříve nepropojené a pouze za příznivých podmínek v dalším vzdělává-
ní či v průběhu profesní činnosti se mohou propojit.

Ve snaze řešit rozpor teorie a praxe vznikají koncepty, které se snaží obojí
propojovat. Patří sem např. „praktická teorie“, „akční teorie“ (theory of action) – pojem
Ch. Argyrise a A. D. Schöna (1974) aj.

4.3 Subjektivní teorie jako kognice,
jež řídí jednání učitele

Jak jsme ukázali v předchozí kapitole, řada autorů chápe praktické znalosti
jako „kognici, která řídí jednání učitele“ (Beijaard, Van Driel, Verloop 1999, Brown,
McIntyre 1995, Meijer 1999, Zanting et al. 1998). Také subjektivním teoriím je při-
pisována funkce řízení učitelova jednání. Vraťme se nyní krátce k problematice
subjektivních teorií a zamysleme se nad tím, jak vstupují do jednání učitele a jak je
ovlivňují.

4.3.1 Charakteristiky subjektivních teorií učitelů

Subjektivní teorie jsou konstruktem, který řídí naše jednání. Do tohoto jednání
vstupují více či méně intenzivně dvě perspektivy: interní (subjektivní) perspektiva
a externí (objektivní) perspektiva. Zatímco objektivní perspektiva je určována „oficiál-
ními“ vědeckými teoriemi, subjektivní perspektiva je určena subjektivními teoriemi,
které se u učitele utváří na základě jeho vlastních zkušeností. Ovlivňují pedagogické
jednání učitele spíše objektivní či naopak spíše subjektivní teorie? Odpovědět na tuto
otázku není snadné, záleží totiž na typu situace, v níž má učitel jednat. Jde-li o situaci,
která učiteli umožňuje plánovat své jednání, tj. poskytuje mu čas na rozhodování,
může učitel využívat „objektivních pravd“ vědeckých teorií, které jsou k dispozici expli-
citně. V reálné pedagogické praxi je však učitel velmi často nucen jednat „pod tlakem“
(Wahl 1991), tj. v komplexních situacích, které se odehrávají ve vysokém interakčním
tempu, a jeho jednání je tedy spíše intuitivní a vychází ze subjektivních teorií.
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19 Volně formulováno podle E. Terharta (1991, s. 129), diference mezi vědeckou perspektivou poznání
(„Erkenntnis“) a praktickou perspektivou jednání uspořádání („Gestaltung“) nemůže být součástí teorie,
neboť ta by tím ztratila svoji kritickou funkci. Důsledkem nemůže být bojácné napojení teorie na potřeby
praxe, nýbrž se musí hledat takové formy prezentace vědeckého poznání, které je přiblíží a zpřístupní
praktikům i veřejnosti. Potřebujeme obsahově kvalitní, systematicky vypracované teorie, abychom je
mohli účinně prezentovat. Je třeba mít na paměti, že „vědecké“ teorie vznikají v jiném kontextu než
teorie „praktické“ – z rozdílnosti kontextů by měla vyplývat i rozdílnost textů jako prezentačních fo-
rem. Texty se liší podle toho, komu jsou adresovány. Disertace či habilitační práce jako práce teore-
tické jsou primárně určeny vědecké obci, a tudíž nemohou vypadat jako příručky pro praxi.



Subjektivní teorie pomáhají učitelům obstát v pedagogických situacích, pro-
vázejí jejich myšlení, cítění i jednání a jsou jakýmsi „zasunutým modem“ pro jejich
rozhodování v akci. Co do povahy jsou značně implicitní, tj. subjektem neuvědomo-
vané a obtížně verbalizovatelné. Nicméně možnost zvědomění subjektivních teorií
zde existuje, neboť člověk disponuje potencialitami k reflexivnosti a racionalitě. To
je spolu s jeho schopností komunikace předpokladem pro vytvoření verbálních či vi-
zuálních reprezentací subjektivních teorií. Uplatňují se zde především různé meto-
dy a techniky reflexe (kap. 5 a 7).

Subjektivní teorie jsou tedy determinantou procesů vyučování a učení. Před-
stavují určitý mentální kapitál učitele, se kterým vstupuje do výuky. Subjektivní teorie
ovlivňují povahu interakce mezi učitelem a žáky. Učitelé se opírají o své subjektivní
teorie, když se snaží vysvětlit si nebo naopak předvídat chování žáků, aby se na základě
toho mohli rozhodnout pro určité jednání. Subjektivní teorie se manifestují v jed-
nání učitelů.

4.3.2 Proměna učitelova jednání na základě proměny jeho teorií

Jsou-li subjektivní teorie implicitní, pak jsou jakoby „imunní“ vůči kritice
a tedy i rezistentní vůči změně. Jinak řečeno, subjektivní teorie jsou značně stabilní.
Zda se jedná o rys pozitivní či negativní, záleží na kontextu, v němž je toto posuzová-
no. Z pohledu učitele se může stabilita subjektivních teorií jevit jako výhodná, neboť
mu poskytuje do jisté míry bezproblémovou orientaci v pedagogických situacích a tím
relativně pevnou „půdu pod nohama“. Z pohledu vzdělávání učitelů je však stabilita
a rezistentnost subjektivních teorií spojena s jistou skepsí, neboť pokusy učitelského
vzdělávání směřující k modifikaci subjektivních teorií a potažmo i pedagogického
jednání učitelů se jeví do značné míry jako neúčinné.

Třídy situací i jednání (o nichž byla zmínka v kap. 3.2.2) se ukazují jako mi-
mořádně stabilní. Longitudinální výzkumy ukázaly, že během sedmi let se jen u mála
učitelů změnily centrální struktury, které řídí jejich jednání (srov. Wahl 1991). Pro
přípravu učitelů je v těchto souvislostech zajímavá otázka, zda vůbec existují nějaké
způsoby, jimiž lze měnit jednání učitele směrem k vyšší kompetentnosti. Zdá se, že
cesta k proměně učitelova pedagogického jednání může vést přes proměnu sub-
jektivních teorií učitele. Přesněji řečeno přes proměnu ve třídách situací každého
učitele. Jde tedy o záležitost ryze individuální, kdy učitel musí prožít nové typy pe-
dagogických situací, na jejichž základě si vytvoří nové třídy situací a přiřadí jim nové
třídy jednání (srov. Wahl 2001). Jak je patrné, jde o náročný proces rekonstrukce
subjektivních teorií. Jeho praktickou realizaci popisuje D. Wahl (2001).

V poněkud odlišném pojmovém rámci je výše popsaná problematika zpra-
covávána např. i v pracích nizozemských autorů (Tillema 1998). Po vypracování
teoretických východisek k proměně učitelova jednání zde zpravidla následují návrhy
intervencí, které mají k této proměně přispět. Zajímavé intervenční modely
předložili také R. Musil (2001) a Š. Chudý (2004). Na PdF MU v Brně je v současné
době řešen projekt GA ČR 406/03/1349 – „Intervence do procesu rozvíjení pedago-
gických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole“,
v jehož rámci se naznačená problematika také sleduje (Havel, Janík 2004).
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4.4 Expertní znalosti a jejich implicitní dimenze

V této kapitole se opíráme a nálezy výzkumu expertizy – vynikajícího výkonu
v určité oblasti (doméně). Jedná se o dnes již značně rozvinutou oblast výzkumu, který
se podle H. Grubera (2001, s. 164) zaměřuje zejména na tři následující oblasti:

� Zkoumání kognitivních struktur a mechanismů, na jejichž základě expert zpra-
covává informace.

� Popisování procesů, jak jsou tyto struktury a mechanismy získávány.

� Zkoumání intervencí, které tyto procesy podporují.

Tyto výzkumy mimo jiné zaměřují svoji pozornost také na specifika expertizy
v jednotlivých profesích. Vedle lékařů, šachistů, profesionálních hudebníků aj. se
obracejí také na učitele (Berliner 1992, Bromme 1992, Chi et al. 1988, Peterson,
Comeaux 1987, Sternberg, Horvat 1995). Ve výzkumech expertizy se velmi často
využívá kontrastního přístupu, tzn. např. studie učitelské expertizy jsou často reali-
zovány v designu učitel – expert versus učitel – začátečník. Obě tyto kategorie mohou
být vzájemně referenčními a lze je porovnávat.

Výzkumy myšlení a jednání učitelů – expertů jsou velmi žádoucí tehdy, jestli-
že chceme získat poznatky o charakteristikách a struktuře znalostí této skupiny učite-
lů. Kdo je však expertem v určité profesi? R. Bromme (1992) vymezuje experta jako
někoho, kdo má za úkol zvládat komplexní úlohy, přičemž využívá jak svého dlou-
holetého vzdělání, tak praktických zkušeností. Expertem je tedy ten, kdo je schopen
tyto úlohy úspěšně vyřešit. Dreyfusovi (1987) uvažují o učiteli – expertovi v souvislosti
s nabýváním profesní kompetence, přičemž úroveň experta podle nich odpovídá
nejvyšší úrovni kompetence. Značné zkušenosti učiteli umožňují vnímat situace
holisticky a jednat v nich intuitivně. Zapotřebí je rovněž zmínit skutečnost, že tyto
výzkumy se nezaměřují pouze na znalosti, ale také např. na myšlení, jednání, postoje
učitelů aj. U nás na tuto problematiku upozornili J. Průcha (2002a), Z. Kalhous
a O. Obst a kol. (2002) a další.

4.4.1 Znalosti učitelů – expertů versus znalosti učitelů – začátečníků

Poznatky z výzkumů učitelské expertizy shrnujeme na základě dostupné literatury
do následujících bodů:

� Učitelé – experti vynikají ve své doméně (např. vyučování matematiky) a ve spe-
cifickém kontextu (např. vyučování žáků mladšího školního věku). Mají za sebou
mnoho let reflektovaných zkušeností ve specifickém kontextu a se specifickým
obsahem (Berliner 1992; Sternberg, Horvath 1995). Tyto zkušenosti jsou zdro-
jem jejich znalostí, které jsou vztaženy k doméně a ke kontextově proměnným
(Chi et al. 1988).
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� Zkušení učitelé ve srovnání se začínajícími učiteli disponují větším množstvím zna-
lostí relevantních pro jednání. Jejich znalosti o věcných vztazích jsou kvalitativně
jinak strukturovány než u začínajících učitelů – slučují tyto věcné vztahy do katego-
rií. Díky nim lépe „vidí“ souvislosti a možnosti řešení (Bromme 1992, s. 139 an.).

� Učitelé – experti interpretují situace a problémy na jiné úrovni než učitelé – začáteč-
níci. Učitelé – experti disponují větším množstvím relevantních konceptů a prin-
cipů, což jim umožňuje lépe porozumět situacím a problémům (Berliner 1992).

� Struktura znalostí učitelů – expertů je zevrubná a hluboká a umožňuje jim lepší
vhled do myšlenkových procesů žáků (Peterson, Comeaux 1987). Kognitivní
schémata začínajících učitelů jsou ve srovnání s učiteli – experty méně elaboro-
vaná, navzájem méně provázaná a hůře „přístupná“, z čehož lze usuzovat, že pe-
dagogické myšlení začínajících učitelů je méně rozvinuto než myšlení učitelů
expertů (Borko et al. 1988 cit. podle Dick 1994, s. 171 an.).

� Zatímco učitelé – experti jsou díky svým znalostem schopni rozlišovat v problémo-
vé situaci podstatné od nepodstatného (srov. Bromme 1992, s. 56), méně úspěšní
učitelé mají při rozhodování v komplexních pedagogických situacích s rozlišo-
váním relevantních a nerelevantních aspektů situace problémy a často zvažují
více aspektů, než je nutné.

� Učitelé – experti jsou schopni své zkušenosti jen částečně verbalizovat a jen s obtí-
žemi je mohou vyložit či vysvětlit v „kontextově nevázaných pojmech a pravidlech“
(Bromme 1993, s. 115).

Výzkumy expertizy představují slibně se rozvíjející oblast výzkumu, který za-
měřuje svoji pozornost na problematiku vědění jako předpoklad úspěšného jednání
v komplexních situacích. Pro naši práci o pedagogických znalostech učitele je tato
problematika velmi významná.

4.4.2 Implicitní dimenze expertních znalostí

Výzkumy znalostí učitelů – expertů slibují přinést zajímavé poznatky. Jistý
problém však může vyplynout ze skutečnosti, že v mnoha případech učitelé-experti
sami nevědí, proč jednali tak, jak jednali. Jejich um není přímo odvozen ze znalostí,
a tudíž jejich jednání nenachází odezvu ve vědomé kognici.

Na tomto místě se vracíme k fenoménu implicitních znalostí s otázkou: K ja-
kým výzkumným poznatkům k implicitním znalostem se dospělo za dobu přibližně
třiceti let, kdy se tato problematika těší pozornosti? Podařilo se nějakým způsobem
precizovat konstatování M. Polanyie o tom, že lidé vědí více, než jsou schopni vyslovit?
Je „skrytá dimenze“ lidských znalostí do té míry skrytá, že do ní nelze nahlédnout
ani za pomoci těch nejslibnějších výzkumných metod?

Kudy se vlastně ubíral výzkum implicitních znalostí? Jeho východisko nachá-
zíme v pracích, jejichž autorem je M. Polanyi (1962, 1967). Problematika osobních
znalostí je zde založena na teoretickém základě a pojednána z filozofických pozic.
Aktuálním příspěvkem k této problematice je práce Sternberga a Horvatha (1999),

50

4 PEDAGOGICKÁ ZNALOST JAKO VÝZKUMNÉ TÉMA



která se z výzkumné i praktické perspektivy věnuje problematice implicitních znalostí
v různých profesích (právo, armáda, medicína, management, obchod a vyučování).
V poslední době se i u nás objevily práce k této problematice (Švec 2002, 2004,
2005).

Pojem implicitní znalosti je střechovým pojmem, a proto spíše než stručnou
definicí se pokusíme jej popsat výčtem charakteristik. Na základě studia dostupné
odborné literatury (např. Sternberg, Horvath 1999, Neuweg 2001, Švec 2002,
2004, 2005) shrnujeme nejdůležitější poznatky o implicitních znalostech:

� Zdrojem implicitních znalostí jsou zkušenosti, které se utváří na základě prak-
tických činností.

� Implicitní znalosti, které učitel získal na základě svých vlastních zkušeností, jsou
znalostmi osobními. To znamená, že různí lidé mají různé implicitní znalosti
a různě jich také využívají.

� Implicitní znalosti lze artikulovat (verbalizovat) pouze částečně a pouze za určitých
podmínek.

� Implicitní znalosti jsou „tichou komponentou jednání“, tzn. doprovázejí či vedou
naše jednání. Jsou tedy předpokladem úspěšného jednání stejně jako zdrojem
neúspěchu.

� Implicitní znalosti umožňují „průhled“ množstvím různých pravidel, doporučení
či návodů, řadou často navzájem si konkurujících teorií, které se učiteli nabízejí
při řešení pedagogických situací, v nichž se ocitá.

� Na základě implicitních znalostí, které učitel získal řešením a typizováním před-
chozích situací, si vytváří analogie, které mu pomohou danou situaci řešit.
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5 OD DIAGNOSTIKOVÁNÍ
PEDAGOGICKÝCH ZNALOSTÍ
K MOŽNOSTEM JEJICH VÝZKUMU

V této kapitole rozlišujeme mezi diagnostikováním pedagogických znalostí a výzkumem pedago-
gických znalostí, přičemž rozdíl mezi oběma není principiální, ale graduální. Jedním z praktických
vyústění celé práce je přehled o nástrojích, technikách či metodách diagnostikování pedagogických
znalostí. Tento přehled členíme do šesti skupin: a) testy, b) asociační techniky, c) projektivní
techniky, d) techniky založené na třídění, e) metody verbalizace, f) biografické metody. V závěru
této kapitoly připojujeme poznámky metodologické povahy o možnostech a mezích jejich použí-
vání při zkoumání pedagogických znalostí učitelů.

Je užitečné tematizovat otázku diagnostikování znalostí jako pedeutologické
kategorie? K čemu je takové diagnostikování dobré a jak je lze provádět? Jaké postu-
py, metody, techniky či nástroje lze využívat v procesu diagnostikování pedagogických
znalostí učitele?

Jestliže chápeme pedagogickou znalost jako jednu ze složek profesní kom-
petence učitele, je zapotřebí ji diagnostikovat v okamžiku, kdy chceme ovlivňovat
proces nabývání této kompetence, např. formou různých intervencí. Takové diagnos-
tikování předpokládá existenci ověřených nástrojů, technik, metod či postupů. Dříve,
než představíme některé z nich, pokusíme se zamyslet nad problematikou diagnosti-
kování pedagogických znalostí učitelů v poněkud obecnější rovině.

Předně se s odvoláním na P. Gavoru (1999, s. 9) domníváme, že je třeba odlišo-
vat výrazy diagnostika a diagnostikování. Diagnostikou budeme chápat vědeckou dis-
ciplínu, která se zabývá teorií a praxí diagnostikování. Diagnostikování je činnost,
kterou provádí např. učitel s cílem získat odrazový můstek pro své další jednání.

V těchto souvislostech je vhodné rozlišovat diagnostikování pedagogických
znalostí podle toho, kdo je realizuje. V rámci učitelské přípravy mohou učitelé bu-
doucích učitelů diagnostikovat pedagogické znalosti studentů učitelství a získávat
tím podněty pro podporování procesů učení studentů. Diagnostikování prostřed-
nictvím reflexe svých vlastních pedagogických znalostí však mohou provádět i sami
studenti – zde hovoříme o autodiagnostice. V obecném smyslu je autodiagnostikování
znalostí běžnou záležitostí všedního dne, kdy si více či méně záměrně uvědomujeme,
co víme o určitém problému či otázce, a získáváme tím východiska nejen pro své bu-
doucí jednání, ale rovněž pro autoregulaci svého učení.

Podle toho, kdy diagnostikování realizujeme, lze rozlišovat mezi vstupním,
průběžným a výstupním diagnostikováním. V průběhu učitelské přípravy je možné
diagnostikovat pedagogické znalosti studentů v různých etapách:
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� Vstupní diagnostikování pedagogických znalostí studentů lze realizovat bez-
prostředně po jejich nástupu do studia. Jeho cílem je zjistit, jakými předchozí-
mi znalostmi disponují budoucí učitelé na začátku svého studia.

� Průběžné diagnostikování je realizováno v průběhu učitelské přípravy a jeho cílem
je facilitovat proces získávání pedagogických znalostí studentů. Z hlediska funkce
jde o diagnostikování formativní.

� Výstupní diagnostikování pedagogických znalostí studentů je situováno do zá-
věrečné etapy studia učitelství a může se realizovat např. v rámci státních zkoušek.
Z hlediska funkce jde o diagnostikování sumativní, protože jistým způsobem
shrnuje, co se student v rámci učitelské přípravy naučil.

Souhrnem řečeno, hovoříme o kontinuálním diagnostikování pedagogických
znalostí v učitelském vzdělávání (srov. Švec 1999).

Domníváme se, že v této práci je účelné odlišit diagnostikování pedagogických
znalostí od výzkumu pedagogických znalostí. Podle našeho názoru se nejedná o rozdíl
principiální, nýbrž graduální. Výzkum pedagogických znalostí se od diagnostiková-
ní pedagogických znalostí odlišuje vyšší mírou rigoróznosti, s níž je prováděn, a roz-
sahem svého založení.

P. Gavora (1999, s. 24) vystihuje rozdíl mezi pedagogickým diagnostiková-
ním a pedagogickým výzkumem následujícími slovy: „Cílem pedagogického výzkumu je
zjišťovat nové poznatky, které obohacují vědu – posouvají poznání lidstva dopředu. Výzkum
se snaží o zobecňování poznatků – o to, aby zjištění platila pro co nejširší populaci. Pedagogický
výzkum se snaží hledat zákonitosti výchovy a vzdělávání. ...Naopak, pedagogické diagnosti-
kování má mnohem užší rámec. Zjišťuje poznatky o jednotlivci nebo o skupině. Nepokouší se
o zjišťování takových poznatků, které by byly široce zobecnitelné – platné pro širokou populaci.“

Samozřejmě, že se v rámci výzkumů pedagogických znalostí uplatňují mno-
hé metody, techniky či nástroje diagnostikování pedagogických znalostí. Výzkumy
pedagogických znalostí se zpravidla opírají o interpretativní výzkumné paradigma,
přičemž současný trend akcentuje využívání spíše kvalitativních přístupů (případové
studie, participační rozhovory a pozorování, učitelovy profesionální autobiografie,
nestrukturované pozorování aj.).

Skutečnost, že jsou pedagogické znalosti učitelů chápány jako komplexní,
dynamický fenomén, implikuje potřebu komplexně pojatého výzkumného progra-
mu, který by sestával z více výzkumných metod vybraných a použitých tak, aby se
triangulovaly. Jeden z možných konceptů triangulace ve výzkumu pedagogických
znalostí jsme použili i v této práci (kap. 6).
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5.1 Přehled technik a metod diagnostikování znalostí

Problematika postupů, metod, technik či nástrojů aplikovatelných při diagnos-
tikování a výzkumu (pedagogických) znalostí se již dočkala svého monografického
zpracování (např. Klippel 1995). Vedle toho je v odborných časopisech k dispozici
i řada studií, které pojednávají o jednotlivých technikách či metodách diagnostiko-
vání znalostí (Hacker 1992, Hacker, Jilge 1993). V této práci jsme se pokusili o jejich
přehlednou klasifikaci stručně vyjádřenou v tab. 2.

Testy � Testy pedagogických znalostí

Asociační techniky � Volné slovní asociace
� Pojmové mapování

Projektivní techniky � Technika nedokončených vět

Techniky založené na třídění

� Q-metodologie
� Technika strukturování konceptů

(SLT)
� Technika ILKHA
� Technika repertoárových mřížek

Metody verbalizace

� Pre-akční, in-akční, post-akční
metody verbalizace

� Protokolování situací
� Strukturovaný dialog
� Stimulované vybavování

Biografické metody � Životní příběh učitele
� Metoda „story line“

Tab. 2: Klasifikace metod a technik diagnostikování znalostí

Při realizaci výzkumu pedagogických znalostí se lze setkat s řadou problémů
metodologické povahy. V závěru této kapitoly se pokusíme na některé z nich stručně
poukázat a naznačit přitom možnosti a meze používání jednotlivých metod či technik
při diagnostikování, popř. výzkumu pedagogických znalostí učitele.

5.2 Testy pedagogických znalostí

Jednu z možností, jak diagnostikovat pedagogické znalosti, představuje testo-
vání, jehož hlavním nástrojem jsou testy. V pedagogické teorii i praxi se zpravidla
hovoří o didaktických testech (Chráska 1999) nebo o testech vědomostí (Mužič
1971), popř. o testech vědomostí a dovedností (Gavora 1999, Zelinková 2001).

55

5.1 Přehled technik a metod diagnostikování znalostí



Test jako „nástroj systematického zjišťování (měření) výsledků výuky“ (Byčkovský
1982) může být funkčním instrumentem zjišťování pedagogických znalostí učitelů,
pokud ovšem bude vyžadovat více než pouhé vybavování faktických vědomostí20. Jiný-
mi slovy jde o to, aby se testy pedagogických znalostí svými otázkami a úkoly zamě-
řovaly nejen na nižší kognitivní procesy (vybavení z paměti, porozumění, aplikace),
ale také na vyšší kognitivní procesy (analýza, syntéza, hodnocení) podle B. S. Blooma
a kol. (1956) viz tab. 3 a 4.

Dílo „Obecná porada o nápravě věcí lidských“ napsal:
a) F. Herbart
b) A. S. Makarenko
c) J. A. Komenský
d) J. J. Rousseau

Tab. 3: Příklad testové úlohy zaměřené na nižší kognitivní procesy

Testy, které jsou sestaveny převážně z otázek zaměřených na reprodukci na-
učeného, nelze považovat za kvalitní, protože vyžadují pouhé vybavení faktických
znalostí z paměti. Na základě vlastní zkušenosti víme, že se studenti v rámci učitelské
přípravy s takovými testy poměrně často setkávají. Test pedagogických znalostí však
může obsahovat i takové úlohy, jimiž lze zjistit, zda je student schopen získané zna-
losti faktů uplatnit v praxi. Tyto úlohy předpokládají porozumění učivu a vyžadují
jeho aplikaci. Jde např. o úlohy, které vyžadují spojení určitého pedagogického
principu s jeho použitím v praxi.

� Uveïte příklad uplatnění principu postupnosti ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ.
� Posuïte možnosti využití didaktického stylu se vzájemným hodnocením při nácviku ko-

toulu v hodině tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ.

Tab. 4: Příklady testových úloh zaměřených na vyšší kognitivní procesy

5.3 Asociační techniky

Jak je patrné, sám název „asociační techniky“ je odvozen od slova asociace.
Asociaci chápeme v psychologickém smyslu jako spojení, které se za určitých podmí-
nek vytváří mezi psychickými jevy, přičemž vybavením jednoho se vyvolává i druhý.

Na tomto místě se omezíme pouze na zmínku o využití volných slovních asocia-
cí a pojmového mapování jako technik diagnostikování (pedagogických) znalostí.
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20 Vědomost je zde chápána v užším smyslu (jak bylo ukázáno v kap. 2). V našem pojetí dáváme přednost
termínu testy znalostí, který zazněl už v publikaci „Mentální testy“ (Pichot 1970).



5.3.1 Volné slovní asociace

Při aplikaci asociačních technik je zkoumaná osoba dotázána, které pojmy
se jí spontánně vybaví k určitému podnětu. Pomocí těchto technik lze relativně
rychle získat přehled o konstruktech, které si zkoumaná osoba spojuje s danou te-
matickou oblastí.

Myšlenku využít slovní asociace pro zjišťování znalostí ve škole u nás prosazoval
Z. Novák (1989). Tento autor vychází z teoretického pojetí, podle kterého jsou volné
slovní asociace individuálním (kognitivním) zpracováním zkušenosti. Dále uvádí,
že „vazby volných slovních asociací jsou vlastně strukturálně i procesuálně zjednodušenou
obdobou rozvinutých explicitních výpovědí... ...mohou za jistých okolností explicitní výpovědi
zastoupit s tím, že dokonce poskytují širší a diferencovanější spektrum informací – byť vzájemně
nestrukturovaných“ (Novák 1989, s. 432).

Součástí výše citované Novákovy studie byl i popis experimentu, při němž se
ověřovala využitelnost testu slovních asociací jako testu školních znalostí. Bylo
zjištěno, že studenti (gymnázia a SOU) produkovali více relevantních, tj. „správných“
odpovědí při testu slovních asociací než správných odpovědí na otázky testu vědo-
mostí (šlo o učivo z dějepisu a fyziky).

Při diagnostikování pedagogických znalostí prostřednictvím slovních asocia-
cí je zadáno podnětové slovo např. „učení“ a vyhodnocuje se počet vyprodukova-
ných slov, která mají smysluplný vztah k podnětovému slovu.

Podnětové slovo: učení
Odpovědi studenta: žák, vyučování, psychický proces, styly učení, strategie učení

Tab. 5: Příklady volných slovních asociací na zadané podnětové slovo

5.3.2 Pojmové mapování

Na principu asociace je do jisté míry založeno i pojmové mapování (angl.
concept mapping). Pojmové mapování bývá poměrně často využíváno ve výzkumech
učení (Novak 1990, Lawson 1995, Gavora 1999, Čáp, Mareš 2001 aj.). Inspiraci lze
hledat také ve výzkumu sociálních reprezentací jako v jednom z témat sociální
psychologie (Plichtová 2002). V pedeutologickém výzkumu znalostí nebo pojetí výuky
učitele se pojmové mapování používá k zachycení grafické reprezentace a vnitřního
vztahu konceptů (pojmů) vztahujících se např. k vyučování (Meijer 1999). Pojmové
mapování se osvědčilo též jako vhodný nástroj pro (auto)diagnostiku praktických
znalostí učitele, který lze aplikovat bez náročného zácviku (Zanting et al. 2001a).

Pojmové mapování je technikou schematické reprezentace pojmů, která
pracuje na principu analogie mezi konkrétními entitami skutečného světa a jejich
abstrakcí přenesenou do mapy prostřednictvím pojmů. J. Novak (1990) vymezuje
pojmové mapování jako výzkumnou techniku sloužící k zachycování významu specific-
kých konceptů prostřednictvím grafické reprezentace souvisejících pojmů a jejich vzá-
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jemného vztahu. Pojmové mapování je zároveň činností, z níž vzniká pojmová mapa
jako vizualizace pojmů, myšlenek, idejí, znalostí aj. (srov. Čáp, Mareš 2001, s. 466).
Pojmové mapy jsou odrazem toho, jak lidé tyto pojmy subjektivně strukturují a užívají.

Jak vzniká pojmová mapa? Uprostřed prázdného papíru je napsáno klíčové
slovo (ústřední téma). Pojmy, které se nám asociují s klíčovým slovem, zapisujeme
na papír okolo klíčového slova a propojujeme je navzájem čárami (větve) s cílem
vytvořit strukturu pojmů.

Při učení lze prostřednictvím pojmových map identifikovat nedostatky v repre-
zentaci pojmů v rámci určitého tematického celku. Z pohledu na mapy lze usuzo-
vat na případné nejasné vazby mezi některými pojmy. Mapy pomáhají studentům
testovat logickou koherenci vlastní interpretace (srov. Entwistle 1996). Jsou
nástrojem, který stimuluje učení žáků (Pupala, Osuská 1997).

V zásadě lze rozlišovat dva druhy pojmového mapování:

� Strukturované – máme k dispozici pevný seznam pojmů a naším úkolem je tyto
pojmy uspořádat do schematické struktury. Vytvořené mapy je možné srovnávat
mezi sebou, neboť po obsahové stránce jsou shodné. Odlišují se svou strukturou.

� Nestrukturované – je nám předložen pouze klíčový pojem, okolo něhož máme
vytvořit strukturu pojmů, které se zadaným pojmem asociují.

Jak lze vyhodnocovat pojmové mapy? Kromě vizuální kontroly, jejímž smyslem
je odhalit přítomnost či absenci určitých pojmů, lze pojmové mapy vyhodnocovat
také prostřednictvím jejich skórování (srov. Tamir 1996, Gavora 1999). Podle P.
Tamira (1996, s. 105, citováno podle Gavora 1999, s. 60) lze jednotlivé prvky
pojmové mapy (viz obr. 4) skórovat takto:

� Spojení pojmů – za správně vyjádřený vztah mezi dvěma pojmy je přiřazen 1 bod.

� Hierarchie – body podle počtu úrovní – za každou úroveň se přiřadí 1 bod, při-
čemž se nepočítají poslední dvě úrovně.

� Větvení – za první větvení je udělen 1 bod, za každé další větvení 3 body (za větve-
ní se považuje, když od jednoho pojmu vede spoj ke dvěma nebo více dalším
pojmům, stejně jako když od dvou nebo více pojmů vede spojnice k jednomu
pojmu).
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Skórování pojmové mapy: vztahy: 9 bodů
hierarchie: 1 bod
větvení: 4 body

5.4 Projektivní techniky

Při aplikaci projektivních technik je zkoumaný jedinec konfrontován s urči-
tou situací, „ve které bude odpovídat podle smyslu, který tato situace pro něj má, a podle toho,
co cítí během této odpovědi. Základ projekční techniky je v tom, že u zkoumané osoby vyvolává
různé reakce, kterými tato osoba vyjadřuje dojmy ze svého osobního světa a vlastní osobnosti“
(Svoboda et al. 2001, s. 236).

Vyjádření dojmů, pocitů či snah z osobního světa jedince ve smyslu odpovědi
na určitou situaci nazýváme projekcí. Projektivní techniky se od asociativních tech-
nik liší právě zdůrazněním aspektu projekce.

Při diagnostice či výzkumu pedagogických znalostí lze učitelům ke konfron-
taci předkládat např. popisy situací z učitelské praxe spolu s žádostí, aby vyjádřili
první myšlenku, která je napadne při konfrontaci s předloženou situací.

5.4.1 Technika nedokončených vět

Tato technika bývá řazena jednou mezi techniky projektivní, jindy mezi
techniky asociační, někdy mezi techniky či metody psychosémantické, které se snaží
do vnitřního světa zkoumané osoby proniknout prostřednictvím významu, který
vkládá do slov a vět.
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Princip, na němž je technika nedokončených vět založena, spočívá v tom, že
učitelé mají za úkol dokončit předložené věty na základě asociací, které u nich
nedokončené věty vyvolají. Přitom jde o to, že učitel promítá do těchto dokončení
nejen své znalosti, ale často i své osobní názory, postoje či stanoviska. V našich pod-
mínkách se poměrně frekventovaně používá technika nedokončených vět při výzku-
mu učitelova pojetí výuky (Mareš et al. 1996, Švec 1999 aj.).

Tato technika je považována za slibnou také při diagnostikování implicitních
znalostí. Díky bezprostřední reakci, z níž vzniká „dokončení věty“, lze odhalit i to, co
jiným technikám zůstává utajeno.

� Škola se má starat především o to, aby...
� Netrvám na tom, aby všichni žáci...
� Pro život je nejdůležitější, aby si žáci s sebou odnesli...
� Je dobré, že na prvním stupni je zařazeno učivo o...
� Vědomosti žáků...
� Učebnice jsou pro mě...
� Žák je pro mě...
� Netrvám na tom, aby všichni žáci...
� Nevadí mi, když žák např. ...
� Svůj metodický rejstřík rozšiřuji tím, že...
� O alternativních metodách a formách práce si myslím...
� Když část žáků stále nerozumí učivu, řeším to takto:
� Z pomůcek využívám nejčastěji...
� Využíváním pomůcek sleduji...
� O využívání médií ve výuce si myslím...
� Je mnoho rodičů, kteří si myslí, že...
� S kolegy ve škole vycházím...
� Úkolem ředitelů by mělo být především...

Tab. 6: Příklady nedokončených vět (podle Mareš et al. 1996, s. 48-53)

Inspirativní využití uvedené techniky ve výzkumu pedagogických znalostí
a učitelova pojetí výuky přináší i studie (Zanting, Verloop, Vermunt 2001a). Uve-
dení autoři využívají techniky „dokončování vět“ (completing sentences) ve spo-
jení s pojmovým mapováním jako nástroje pro zjišťování učitelových praktických
znalostí a jeho pojetí kázně ve škole.

V citovaném výzkumu autoři vedle nedokončených vět, jako jsou např.
„Kázeň ve třídě pro mne znamená...“, nabízejí zkoumaným osobám i popisy čtyř problé-
mů týkajících se kázně, jako např. „Všichni žáci pracují vyjma jednoho. Ten sice ostatní
neruší, ale nepracuje.“ Úkolem zkoumaných osob je popsat, jak by řešili tuto situaci.
Získaná řešení se analyzují a kategorizují a následně se z nich usuzuje na praktické
znalosti a pojetí výuky učitelů.
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5.5 Techniky založené na třídění

Název napovídá, že do této skupiny budou zařazeny takové výzkumné techniky,
při nichž zkoumaná osoba třídí předložené konstrukty do určitých skupin či struktur.
Do této skupiny zařazujeme Q-metodologii (Chráska 1992, 1996), techniku struk-
turování konceptů SLT (Scheele 1992, Gastager 2003), techniku ILKHA (Dann,
Humpert 1987) a techniku repertoárových mřížek (Fromm 1995).

5.5.1 Q-metodologie

Otázkou využitelnosti q-metodologie ve výzkumu učitelova pojetí výuky se zabý-
val M. Chráska (1992). Inspirativní je pro nás i jeho výzkum, který si kladl otázku, které
vědomosti a dovednosti z pedagogiky považují učitelé za důležité (Chráska 1996).

Obecně vzato se při q-metodologii skupině zkoumaných osob předkládá
soubor objektů (na kartičkách) spolu s výzvou, aby je roztřídili podle určitého kri-
téria. Počet skupin i počet kartiček je dán předem, a to v každé skupině (srov.
Kerlinger 1972, Pelikán 1998).

Ve výzkumu M. Chrásky (1996) měli zkušení učitelé z praxe posoudit a utřídit
předložené vědomosti nebo dovednosti z pedagogiky podle důležitosti pro učitelskou
práci. Výsledky Chráskova šetření ukázaly na největší důležitost didaktických vědo-
mostí a dovedností; následovaly vědomosti (dovednosti) o výchově; vědomosti a do-
vednosti z pedagogické diagnostiky; obecné vědomosti z pedagogiky a na posledním
místě se umístily vědomosti z dějin pedagogiky21.

Q-typy: vědomosti a dovednosti považované za nejdůležitější
Znát základní metody výuky a umět v dané situaci zvolit metodu adekvátní.
Umět komunikovat se žáky, učiteli a rodiči.
Umět adekvátně hodnotit učební výkon žáka.
Znát metodiku povzbuzování a trestání a umět ji aplikovat ve třídě.

Q-typy: vědomosti a dovednosti považované za nejméně důležité
Umět zhodnotit přínos hlavních představitelů ruské a sovětské pedagogiky.
Umět charakterizovat systém středověké výchovy.
Umět analyzovat vývoj cílů a obsahů výchovy v antickém Řecku.

Tab. 7: Ukázky q-typů (Chráska 1996, s. 258)
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21 Pro ilustraci – u státní závěrečné zkoušky z pedagogiky pro obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU
v Brně je téměř 25 % ze všech otázek zaměřeno na zjišťování vědomostí právě z dějin pedagogiky.



5.5.2 Technika strukturování konceptů (SLT)

Ve výzkumu subjektivních teorií je často používána technika SLT (Struktur-
Lege-Technik) – technika strukturování konceptů. Jde o nejstarší, nejznámější a nej-
častěji používanou techniku sloužící k zachycování subjektivních teorií. Byla vytvoře-
na v německém Heidelbergu skupinou psychologů kolem N. Groebena a B. Scheele.
V duchu výzkumného programu Subjektivní teorie se tato technika aplikuje ve
třech krocích:

1. Polostrukturované interview – se zkoumanou osobou se vede interview, jehož
cílem je zexplicitnit její obsahové koncepty ve vztahu ke zkoumané problematice.

2. Strukturování konceptů – obsahové koncepty se napíší na kartičky a zkoumaná
osoba je navzájem propojuje pomocí kartiček s operátory (formální relace) tak,
aby vznikla struktura, která odráží její subjektivní teorii.

3. Dialogicko-konsenzuální interview – rozhovor výzkumníka a zkoumané osoby
o vzniklé struktuře pojmů, hledání její interpretace v dialogu.

Podle H. D. Danna a A. R. Bartha (1995) jde o grafický postup, jehož pomocí
je možné znázornit subjektivní teorie. Toto znázornění zachycuje obsahové koncep-
ty a formální relace, jimiž jsou tyto koncepty propojeny. Vznikne tak struktura,
která zrcadlí subjektivní teorii učitele (viz obr. 5). Při této technice jde spíše o struk-
turování konceptů než o jejich třídění do kategorií (dále viz Janík 2004b).

62

5 OD DIAGNOSTIKOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH ZNALOSTÍ K MOŽNOSTEM JEJICH VÝZKUMU

Obr. 5: Ukázka subjektivní teorie zachycené technikou strukturování konceptů (SLT)
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5.5.3 Technika ILKHA

Technika ILKHA (Interview- und Legetechnik zur Rekonstruktion kognitiver
Handlugsstrukturen)22 byla vyvinuta kolektivem výzkumníků sdružných kolem H. D.
Danna v rámci projektu, který se zaměřoval na zkoumání agresivity ve škole (viz např.
Dann, Humpert 1987). V tomto projektu se zjišťovalo, jakými (subjektivními) teoriemi
o agresivitě disponují učitelé a jak se tyto teorie promítají do jejich každodenního
jednání ve škole. Popisovaný program sledoval i určitý intervenční cíl, který spočíval
ve snaze modifikovat subjektivní teorie učitelů a tím zlepšovat jejich sociální kompe-
tence. Zda se tyto kompetence učitelů opravdu zlepšily, bylo zjišťováno pozorováním
jednání učitelů v dalších etapách výzkumu. Pomocí techniky ILKHA lze zachycovat
(graficky znázorňovat) rozhodovací procesy aktérů v jejich časové posloupnosti.

Na obr. 6 je znázorněn princip této techniky: rozhodovací proces se odehrá-
vá v určitých podmínkách, v nichž zvažujeme alternativy svého jednání ve vztahu
k určitým cílům. Technikou ILKHA zachycujeme jak jednoduché sekvence typu
„situace – jednání – následek“, tak i delší sledy interakcí, jak je vidět na obr. 7.
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Obr. 7: Ukázka subjektivní teorie zachycené technikou ILKHA (Dann 2000, s. 102)

Příčina hluku?

Obsahové
povahy -

Formální
povahy +

Je při
skupinové
práci ve třídě
ticho?

Ano +

Ne -

Učitel se může „stáhnout“ a nechat
žáky pracovat samostatně
(chystá další úkoly, píše na tabuli)

Žáci vědomě
porušují
„pravidla hry“,
učitel je zpočátku
jen pozoruje
a nezasahuje

Učitel pomáhá
skupině, která
má problémy
s řešením úkolů

Učitel jde
ke skupině,
která je
„zdrojem“
hluku

Hluk utichne?

Ano +

Ne -

Obr. 6: Princip techniky ILKHA (Marsal 2003, s. 441)

Podmínky +
rozhodování -

Opatření 1
Cíl jednání 1

Opatření 2
Cíl jednání 2

Výsledky, resp.
následky jednání 1

Výsledky, resp.
následky jednání 2

22 Volně lze přeložit jako: technika interview spojená se strukturováním konceptů, která slouží k rekon-
struování kognitivních struktur ovlivňujících jednání člověka.



5.5.4 Technika repertoárových mřížek

Technika repertoárových mřížek (repertory grid technique) je spojována s Kel-
lyho teorií osobních konstruktů (Kelly 1955). Postup její aplikace při výzkumu peda-
gogických znalostí učitele může být následující (srov. Fromm 1995 aj.). Předložíme
učiteli např. popis deseti situací na deseti kartičkách. Jeho úkolem je vybrat tři situace
z deseti (např. 1, 4, 7) a posoudit, co mají dvě ze situací společného a čím se odlišují
od třetí situace. Nejde zde jen o pouhou kategorizaci situací, nýbrž o myšlenkové
konstrukty učitele, které jsou za touto kategorizací (co ho vedlo k tomu, že situace
kategorizoval tak či onak). Při této technice učitel současně verbalizuje své argu-
menty, např. v okamžiku, kdy zdůvodňuje, proč třetí kartička (situace) nepatří ke
dvěma ostatním atd. Tyto argumenty mohou být předmětem dalších analýz.

5.6 Metody verbalizace

Klasické metody, jako např. pozorování či rozhovor, jsou často účelně spojová-
ny do sofistikovaných strategií, které nabízejí lepší možnosti pro zkoumání komplex-
ních fenoménů (subjektivní teorie, znalosti učitele). Na tomto místě představíme
některé vybrané metody a strategie, které se uplatňují ve výzkumu subjektivních teorií.
Základní myšlenkou, kterou je neseno jejich používání, je, že aktér sděluje své znalosti
či subjektivní teorie ve vztahu ke konkrétním situacím tím, že je verbalizuje. Odtud
označení metody verbalizace.

V literatuře nacházíme tzv. pre-akční, in-akční a post-akční metody verbaliza-
ce (Huber, Mandl 1982, Gavora 1998, König 2002), dále protokolování situací
(Scheirnig 1998), strukturovaný dialog (Wahl 1991), stimulované vybavování (Meijer
1999) a mnohé jiné, které lze zařadit do této skupiny.

5.6.1 Pre-akční, in-akční a post-akční metody verbalizace

Domníváme se, že pro naše účely je užitečné rozdělit metody verbalizace do tří ka-
tegorií podle toho, kdy dojde k jejich aplikaci:

� Pre-akční (nebo též predikativně prospektivní metody) – verbální data jsou vyvo-
lána ještě dříve, než dojde k samotnému jednání. Aktér anticipuje situaci, přičemž
její detaily si je schopen představit pouze omezeně. Mnohdy právě detaily vedou
k tomu, že v akci jedná jinak, než zamýšlel. Pre-akční verbalizace je zpravidla ne-
přiměřená, neboť nemůže postihnout veškeré okolnosti relevantní pro rozho-
dování aktéra.

� In-akční – aktér jedná a přitom paralelně verbalizuje své jednání (hlasité uvažování).
Tato metoda je dobře uplatnitelná pro účely laboratorního výzkumu, zatímco při
výzkumu v přirozených podmínkách (např. při školní výuce) je její uplatnění
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obtížné. Jak vysvětluje D. Wahl (1991, s. 69), znamenalo by to, že zatímco by uči-
tel např. přemýšlel, zda má určitého žáka vyvolat či nikoliv, nahlas by všem pří-
tomným sděloval, jaké procesy se u něj odehrávají, co si momentálně myslí a cítí.
Takové informace jsou privátní a vedle toho by proměňovaly interakční situace
ve třídě. In-akční metody verbalizace lze uplatnit např. tehdy, když učitel pro-
mýšlí svoji přípravu na výuku, či řešení nějakého problému apod.

� Post-akční (též retrospektivní metody). Jsou vždy vázány na konkrétní jednání,
které proběhlo a které aktér reflektuje a verbalizuje. Jako vhodné se přitom uka-
zuje využití stimulovaného vybavování (kap. 5.6.4).

Problémem verbalizačních metod ve výzkumu subjektivních teorií může být,
že aktér místo aby verbalizoval své subjektivní teorie, spíše legitimizuje (obhajuje,
popř. omlouvá) své jednání. Jednotlivé typy verbalizačních metod se mohou uplatňo-
vat v různých exploračních strategiích (viz např. protokolování situací, strukturo-
vaný dialog).

5.6.2 Protokolování situací

Z metodologického hlediska inspirativní výzkum realizoval H. Scheiring
(1998), který zjišťoval subjektivní teorie žáků o agresivním jednání. Ve výzkumu byla
použita technika protokolování situací (obr. 8), kdy je zkoumaná osoba požádána,
aby si vybavila důležité situace, v nichž došlo k agresivnímu jednání, a sepsala
myšlenky, které jí přitom běžely hlavou. Součástí subjektivních teorií jsou subjektivní
data (Groeben et al. 1988, s. 60 ad.), která mají podobu subjektivních popisů a hodno-
cení dané situace a mohou vystupovat v podobě deskriptivních nebo preskriptivních
vět. Interpretace dat zachycených v protokolech situací probíhá formou dialogické-
ho konsenzu, při němž dochází ke komunikativní validizaci (srov. Janík 2003).

PROTOKOL SITUACE

Jméno: A Situace č.: 1 Vyhodnotil: HS

Věk: 12 Datum: 05. 04. 1995

Škola: 3

Třída: 7

Co se stalo? Jak se to stalo?

Měl jsem hádku se svou kamarádkou. Hádka. N

Nepromluvila se mnou ani slovo. (Bezdůvodně ignorován.) S+Z

Neměla však pro to žádný důvod. Bezdůvodně nebrán na vědomí.

Další den mi nadávala. (Vystaven nadávkám.) S+Z

Důrazné nadávky.

A já jsem to opětoval. Opětované nadávky. S
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Potom ke mně přišla a omluvila se mi. (Řešení konfliktu.) S+Z

Omluvila se.

Co mi při tom všechno šlo hlavou? S

Připadal jsem si hloupě.
Byla to moje kamarádka. S

Myslel jsem na to, jak to bylo dřív. S

Přišlo mi to sprosté. S

Vykřikl jsem nadávku, protože jsem ji to Cítil jsem se mizerně.

chtěl oplatit. Jak ty mně, tak já tobě. Připadal jsem si hloupě. S

Byl jsem vzteklý. Myslel jsem na současný stav. S+Z

Měl jsem strach, že se nesneseme. Chtěl jsem jí to oplatit.

Když se omluvila,
cítil jsem, jak mi spadl kámen ze srdce. Byl jsem vzteklý. (Strach.) S

Cítil jsem se výborně. Strach před následky. S

Uvolnění.

Cítil jsem se výborně.

Krátké formy jsou ve druhém sloupci, výsledky dialogicko-konsenzuální fáze jsou ve třetím sloupci
(S = souhlas, S + Z = souhlas a změna, N = nová krátká forma).

Obr. 8: Ukázka protokolu situace (Scheiring 1998, s. 135)

5.6.3 Strukturovaný dialog

D. Wahl (1991) používal při výzkumu fenoménu „jednání pod tlakem“
strukturovaný dialog jako metodu sloužící k verbalizaci subjektivních teorií. Po-
koušel se postihnout, jakou roli hrají subjektivní teorie v jednání člověka. Označe-
ní strukturovaný dialog se může zdát poněkud zavádějící. Proč se hovoří o dialogu?
Co je míněno přívlastkem strukturovaný? V čem se liší strukturovaný dialog od
strukturovaného rozhovoru?

Strukturovaný rozhovor je charakteristický tím, že je předem stanoven jeho
průběh i struktura otázek, které při jeho realizaci zazní. Naproti tomu strukturovaný
dialog je strukturovaným v tom smyslu, že má stanoven svůj průběh (devět kroků –
viz dále), otázky však nejsou dány předem. O dialogu se zde hovoří proto, aby bylo
zřejmé, že jde o symetrickou komunikační výměnu mezi dvěma zúčastněnými,
výzkumníkem a aktérem.

Shrnuto slovy D. Wahla: „K nápadné epizodě odehrávající se v přirozeném kontextu
by měl být pokud možno s co nejmenším možným časovým odstupem retrospektivně veden sy-
metrický dialog mezi výzkumníkem a aktérem, jehož výsledky by měly být komunikativně
validizovány“ (1991, s. 72).
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PRŮBĚH STRUKTUROVANÉHO DIALOGU

� Úvodní rozhovor – je metakomunikativní – výzkumník učiteli objasňuje, co je
cílem zkoumání a jaký bude jeho průběh. Zdůrazní, že nepotřebuje vidět
ukázkové hodiny. Zajímá ho spíše, co jde učiteli hlavou a jak se cítí, když jedná
v určitých situacích.

� Videozáznam – výzkumník pořizuje videozáznam celé vyučovací hodiny, paralel-
ně s tím si dělá poznámky, která sekvence, situace či epizoda vykazuje charak-
teristiku „jednání pod tlakem“.

� Výběr situací – pokud možno okamžitě po hodině se výzkumník s učitelem do-
hodnou, ke které epizodě povedou strukturovaný rozhovor. Učitel informuje
výzkumníka o tom, kterou situaci nápadně prožíval a kterou si tím pádem do-
sud dobře pamatuje.

� Stimulované vybavování (stimulated recall) – výzkumník přehrává učiteli epi-
zodu. Ta zpravidla trvá jen několik vteřin, takže ji lze přehrát několikrát za se-
bou. Prostřednictvím videozáznamu mají být stimulovány vzpomínky učitele
na to, co se odehrálo. Jde o jistou formu sebekonfrontace, která spouští celou
řadu sebehodnotících procesů. Informace z introspekce musí být odděleny
od všech ostatních dodatečných komentářů. Stimulované vybavování podpo-
ruje celkovou reflexivnost učitele.

� První dialogický konsenzus – výzkumník se ujišťuje, zda dobře rozumí výpovědím
učitele. Shrne je pokud možno doslova (popř. je zpracovává písemně) a před-
kládá je učiteli k posouzení.

� Řízená introspekce – výzkumník řídí rozhovor svými otázkami; cíleně se ptá na
kognitivní a emocionální procesy. Jaké pozadí má epizoda? Jaké nadřazené cí-
le a plány do ní vstupují?

� Druhý dialogický konsenzus – výzkumník se znovu ujišťuje, zda všemu dobře
rozumí.

� Závěrečný rozhovor – výzkumník tematizuje celý rozhovor jako takový. K jakým
komunikačním či emocionálním obtížím v něm došlo?

Tab. 8: Průběh strukturovaného dialogu (Wahl 1991, s. 73 ad.)

5.6.4 Stimulované vybavování

Jak jsme viděli výše, D. Wahl používal v rámci strukturovaného dialogu me-
todu stimulovaného vybavování, aby její pomocí podněcoval vzpomínky učitele na
to, co se odehrálo ve vyučování. Stimulované vybavování se často využívá při zkou-
mání lidského myšlení či uvažování. Aby byla metoda ve výzkumu přínosem, je dů-
ležité, aby zkoumaná osoba obdržela přesnou instrukci, co má dělat, ještě dříve než
je jí přehrán videozáznam. Tato instrukce má být přibližně následujícího znění
(volně podle Meijer 1999, s. 67).
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Teï se budeme dívat na videozáznam hodiny, kterou jste právě odučil. Cí-
lem tohoto interview je pomoci Vám vzpomenout si, na co jste myslel a o čem jste
uvažoval během hodiny. Samozřejmě, že v padesáti minutové hodině proběhla
Vaší hlavou spousta myšlenek a není možné vzpomenout si na všechny bez nějaké
pomoci. Doufám, že tento videozáznam Vám pomůže vybavit si Vaše myšlenky a úva-
hy. Sledujte videozáznam a pokuste se znovu prožít Vaši vyučovací hodinu. Zastavte
záznam, kdykoliv si vzpomenete, o čem jste právě uvažoval. Pokuste se říci všech-
no, o čem si pamatujete, že Vám proběhlo hlavou, aniž byste se sám sebe ptal, zda
ty myšlenky byly důležité nebo „divné“ atd. Abych Vám to ilustroval, ukážu Vám
nejdříve krátký videozáznam, na němž uvidíte některé příklady toho, co učitelé ří-
kají, když se dívají na záznam své hodiny. Takže, chci, abyste řekl, co Vám běželo
hlavou, když jste vyučoval v této hodině. Chci, abyste přesně rozlišil ty myšlenky,
které jste měl během hodiny, od těch, které Vás napadají teï, když se díváte na
videozáznam. Ty druhé nejsou předmětem našeho interview. Samozřejmě, že je
někdy obtížné rozlišit mezi těmito dvěma druhy myšlenek. V případě, že budu mít
nějaké pochybnosti, zda myšlenka, o které mluvíte, vznikla během hodiny, nebo
jestli vyvstává když sledujete záznam, zeptám se Vás: „Jsou toto myšlenky vzniklé
během hodiny nebo vyjadřují to, co si myslíte teï, když sledujete záznam?“ Někdy
se stává, že jsou učitelé ponořeni do sledování záznamu vlastní hodiny a zapomenou
mluvit o svých myšlenkách. V případě, že se tak stane a Vy budete záznam sledovat
více než 45 vteřin, aniž byste něco řekl o svých vzpomínkách, zastavím záznam
a zeptám se Vás, zda si vzpomínáte na nějaké myšlenky z toho místa. V případě, že si
nemůžete vybavit žádné vzpomínky, řeknete to a znovu pustíme záznam. Jinak
nebudu do průběhu interview zasahovat. Mluvit byste měl Vy. Já budu pouze
poslouchat, a občas si něco zapíšu. Možná Vám položím několik krátkých otázek.
Vůbec nezáleží na tom, zda hodina, na kterou se budeme dívat, byla dobrá nebo
ne, jestli tam byla skvělá atmosféra nebo ne atd. Pro toto interview to nemá žádný
význam. Mým záměrem není hodnotit Vaši hodinu. Tento záznam a vše, co řeknete,
bude použito pouze pro výzkumné účely a zůstane anonymní. Máte nějaké otázky?

Tab. 9: Instrukce zkoumané osobě při stimulovaném vybavování (Meijer 1999, s. 67)

5.7 Biografické metody

V rostoucí míře je dnes „stávání se učitelem“ nazíráno z perspektivy vývoje ja-
ko záležitost postupného nabývání profesní identity. Biografické metody se opírají
o myšlenku, že v procesu stávání se učitelem lze identifikovat několik kvalitativně
odlišných stupňů23. Proces nabývání profesní identity učitele je gradující. Tato gra-
dace se projevuje v tom, že učitel získává stále více zkušeností, znalostí a dovedností,
což ve svém souhrnu vede k rozvoji jeho profesní kompetence.
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Vycházíme-li z teze, že stávání se učitelem je záležitostí vývoje, lze uvažovat
o tom, že i profesní kompetence učitele je neustále v „pohybu“, a to včetně všech slo-
žek, které ji utvářejí. Tato myšlenka je východiskem výzkumů, které se zaměřují na
pedagogické znalosti z hlediska toho, jak se u daného učitele vyvíjely. Může se jednat
o longitudinální výzkum, v němž se sleduje vývoj pedagogických znalostí učitele po
dobu několika let, nebo o výzkum, který s využitím biografických metod přináší
pohled na vývoj pedagogických znalostí učitele na základě vypravování (narace),
v němž učitel své znalosti reprezentuje.

Jak bylo naznačeno, většina těchto výzkumů se opírá o narativní paradigma,
které směřuje k zvědomění pedagogických znalostí jejich „majitelem“ (tj. učitelem).
Učitelé prezentují své praktické znalosti v příbězích. Zvědomění pedagogických
znalostí učitelům napomáhá porozumět tomu, jakou roli sehrávají při jejich jedná-
ní v praxi.

V rámci „biograficky orientovaných“ výzkumů pedagogických znalostí učitelů
se vedle výzkumu životního příběhu učitele (Gavora 2001) uplatňuje např. metoda
učitelovy profesionální biografie (Ben-Peretz 1995) a metoda „story line“ (Beijard,
Van Driel, Verloop 1999) aj.

5.7.1 Výzkum životního příběhu učitele

Výzkum životního příběhu učitele je založen na narativním interview mezi
zkoumanou osobou (učitelem) a výzkumníkem (Gavora 2001). Učitel je vyzván,
aby vypravoval svůj životní příběh. Ten může být uvozen otázkou typu: „Jak došlo
k tomu, že...?“ Z vypravování lze extrahovat subjektivní data, konstrukty či teorie.

V rámci životního příběhu učitel volně popisuje určitou oblast, z níž lze násled-
ně generovat jeho pedagogické znalosti. Učitel např. hovoří o žákovi, přičemž ve svém
vypravování používá subjektivních konstruktů, které jsou pro něj relevantní. Tyto
konstrukty mají podobu pojmů a jsou součástí jeho subjektivních teorií. Úkolem
výzkumníka je nezasahovat do volného popisu, pouze dávat najevo svou pozornost
(souhlasné pokyvování hlavou aj.) – jde o tzv. aktivní naslouchání.

5.7.2 Metoda „story line“

Metoda story line je založena na narativní projekci a hodnocení (viz Beijard,
Van Driel, Verloop 1999). Učitel má hodnotit důležité znalosti či zkušenosti své
profesní dráhy a prezentovat je kreslením křivky svého příběhu (story line). Podle
toho, zda učitel hodnotí své znalosti/zkušenosti jako pozitivní, neutrální či negativ-
ní, křivka (např. na sedmistupňové škále) jeho příběhu stoupá, stagnuje či klesá
(viz obr. 9).
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Při aplikaci této metody je důležité, aby výzkumník učiteli přesně vymezil
aspekt, k němuž mají být pedagogické znalosti učitele vztahovány (např. komuni-
kace se žáky). Jinak hrozí nebezpečí, že metoda přinese pouze velmi obecné infor-
mace. Je žádoucí, aby učitel podal podrobnější vysvětlení k nejvyšším a nejnižším
bodům křivky svého příběhu, které identifikují klíčové momenty (zlomy) v jeho
profesním vývoji (viz obr. 10).

70

5 OD DIAGNOSTIKOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH ZNALOSTÍ K MOŽNOSTEM JEJICH VÝZKUMU

0

1

5

2

10 15 20

5

3

4

25

6

7

30

Léta praxe učitele

Progresivní křivka

Stabilní křivka

Regresivní křivka

Neutrální

( )

( )

Obr. 9: Ideálně typická křivka učitelova příběhu (Beijard et al. 1999, s. 49)
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Obr. 10: Reálná křivka učitelova příběhu (Beijard et al. 1999, s. 52)



5.8 Možnosti a meze diagnostikování
pedagogických znalostí

Testy – jestliže v této práci chápeme pedagogickou znalost jako širší kognitivní
strukturu, je namístě uvažovat o testech, které by kromě znalosti faktů (deklarativních
znalostí) zjišťovaly také procedurální znalosti, popř. subjektivní teorie. Do jisté míry to
umožňují např. testové úlohy s konstruováním odpovědí (nedokončené věty aj.).

Asociační techniky – jak u volných slovních asociací, tak u pojmových map není
snadné posoudit, jak smysluplný vztah mají k podnětovému slovu, a proto je vhodné
navazovat na ně dalšími metodami, např. rozhovorem. Naše zkušenosti z používání
pojmového mapování při diagnostice pedagogických znalostí ukazují, že se jeho po-
mocí daří uchopit spíše jen deklarativní znalosti. Budeme-li však znalosti chápat jako
dynamické struktury, jejichž součástí jsou i procedurální znalosti, nevystačíme při
jejich diagnostikování pouze s asociačními technikami. Rovněž pokusy objasnit,
jakou roli hrají pedagogické znalosti v jednání učitele, vyžadují nasazení jiných
technik, popř. jejich kombinaci.

Projektivní techniky – jak jsme se již zmínili, pomocí volných asociací a pojmo-
vého mapování lze uchopit zejména deklarativní znalosti. Technika nedokonče-
ných vět, vedle toho, že zjišťuje deklarativní znalosti, může do jisté míry proniknout
i k procedurálním znalostem (na úrovni popisu, jak něco realizovat). Např. pomocí
nedokončených vět typu: „Když většina žáků učivu stále nerozumí...“

Pomocí technik založených na třídění zkoumáme, jak učitelé „manipulují“
s pojmy zadanými zvenčí (např. q-typy) nebo s pojmy, které oni sami generovali
(např. při interview). Půjde-li nám o to, zkoumat pedagogické znalosti ve vztahu
k jednání, mohou se výše uvedené metody jevit jako problematické. Odpověï na otáz-
ku, jakou roli hrají pedagogické znalosti, popř. subjektivní teorie v rychlém inter-
akčním jednání učitele, nelze prostřednictvím těchto metod získat.

Obecně vzato, znalosti lze obtížně pozorovat. Je však možné na ně usuzovat
z jednání, popř. z verbalizace, jíž zkoumaná osoba své jednání komentuje. Pomocí
metod verbalizace lze zvědomovat znalosti, které jsou skryty za jednáním učitele, za
tím, jak řeší určité problémy. Verbalizační metody jsou zpravidla vázány na určitou
konkrétní, prožitou situaci, k níž mají být zvědomovány subjektivní teorie či impli-
citní znalosti. Vázanost na situaci je limitem těchto metod. Je-li naším záměrem
postihnout znalosti z „perspektivy jejich vývoje“, přijdou ke slovu metody biografické.

Biografické metody se zaměřují na příběhy, které učitelé vypravují o svých
zkušenostech. Narativní forma příběhů nabízí možnost reprezentace znalostí.
Zprostředkují tematicky velmi široké spektrum výpovědí, které mají formu auto-
biografické životní zkušenosti. Odtud vyplývá doporučení prezentovat tyto znalosti
např. formou případových studií či portrétů dobré praxe.

Při diagnostikování či výzkumu pedagogických znalostí se pracuje s diagnostický-
mi metodami, které mají celou řadu nikoliv neproblematických vlastností (jsou
idiosynkratické, otevřené, subjektivní aj.). Patrně však právě tyto jejich vlastnosti nám
umožňují přiblížit se jejich prostřednictvím k implicitní dimenzi pedagogických
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znalostí. Zkoumání pedagogických znalostí ve všech jejich dimenzích předpokládá
nasazení diagnostických metod a technik, které vyjdou vstříc jejich dynamické povaze.



6 VÝZKUM PEDAGOGICKÝCH
ZNALOSTÍ STUDENTŮ

Kapitola přináší exkurz do výzkumných šetření autora vztahujících se k problematice pedagogic-
kých znalostí studentů učitelství. Představena jsou výzkumná šetření, jejichž cílem bylo diagnosti-
kovat pedagogické znalosti u úplného souboru studentů 1. ročníku učitelství pro 1. stupeň na
PdF MU v Brně (103 studentů). Východiskem prezentovaného šetření se stala Shulmanova
konceptualizace pedagogických znalostí. Uplatněna byla komplexnější výzkumná strategie,
která zahrnovala kvantitativní i kvalitativní metody a techniky sběru a analýzy dat. Po deskripci
a interpretaci výzkumných dat následují závěry v rovině obsahové, metodologické a praxeologické.

Úvodem této kapitoly bych rád předeslal několik slov o osobní motivaci k reali-
zovanému výzkumu. Kandidáti na profesi učitele si s sebou do učitelského vzdělá-
vání přinášejí řadu představ o tom, co je to učitelství, co je to vyučování a učení aj.
Předstupují před své vysokoškolské učitele s určitými (předchozími) pedagogický-
mi znalostmi, prekoncepty, subjektivními teoriemi, s určitým pojetím výuky atp.
Je-li naším cílem zefektivňovat vzdělávání učitelů, je třeba tyto znalosti studentů ne-
jen brát v úvahu jako dané, ale pokoušet se je u studentů diagnostikovat a pomáhat
jim v jejich rozvíjení.

6.1 Východiska výzkumu

V kapitole 4 jsme pojednali o čtyřech eventuálních východiscích výzkumu
pedagogických znalostí. Jelikož považujeme řešení otázky „co vyučovat“ v učitelském
vzdělávání za aktuální a nezbytné, stala se východiskem našeho výzkumného šetření
problematika obsahu učitelského vzdělávání. Z výzkumné perspektivy jsme se na ni
pokusili nahlédnout přes optiku pedagogických znalostí studentů učitelství pro 1.
stupeň ZŠ.

Naší snahou bylo vypracovat určité teoretické východisko, z něhož by bylo
možné diagnostikovat obsah pedagogických znalostí studentů učitelství. Na začátku
stála otázka: Jakými znalostmi by měl být vybaven učitel, aby mohl úspěšně vykoná-
vat svoji profesi? Vedle řady jiných poskytují nejucelenější odpověï na tuto otázku
práce L. S. Shulmana k teorii profesních znalostí učitele. Tento autor předkládá
model pedagogických znalostí, ke kterému dospěl zkoumáním znalostí zkušených uči-
telů (kap. 4.1). L. S. Shulman tedy odpovídá na otázku, jakými znalostmi disponuje
zkušený učitel, a současně nás inspiruje k otázkám dalším: Jakými pedagogickými
znalostmi disponuje student učitelství? Jak se pedagogické znalosti studenta rozví-
její během jeho studia? Jakých proměn doznají pedagogické znalosti studenta při
prvních konfrontacích s pedagogickou praxí? Není v našich možnostech podat odpo-
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věï na všechny uvedené otázky, a proto se omezujeme na řešení následující otázky: Jaký
je obsah pedagogických znalostí, s nimiž vstupují do programů učitelského vzdělávání
studenti učitelství pro 1. stupeň základní školy?

6.2 Cíle výzkumného šetření a výzkumné otázky

Výzkumné šetření směřovalo k obsahovým otázkám učitelského vzdělávání.
Konkrétně šlo o diagnostikování obsahu pedagogických znalostí studentů učitelství
na PdF MU v Brně. Přitom byly uplatněny určité diagnostické metody či techniky a po-
souzeny jejich přednosti a nedostatky. Explicitně formulované cíle a jejich promít-
nutí do výzkumných otázek předkládáme dále (tab. 10).

Cíl v rovině obsahové Cíl v rovině metodologické

Diagnostikovat obsah pedagogických zna-
lostí studentů oboru učitelství pro 1. stu-
peň ZŠ.

Posoudit přednosti a nedostatky techniky ne-
dokončených vět a techniky pojmového ma-
pování při diagnostikování pedagogických
znalostí.

� �

Výzkumná otázka
v rovině obsahové

Výzkumná otázka
v rovině metodologické

Jaký je obsah pedagogických znalostí stu-
dentů oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ?

Jaké přednosti a jaké nedostatky vykazuje
technika nedokončených vět a technika poj-
mového mapování při diagnostikování pe-
dagogických znalostí?

Tab.10: Formulace cílů a otázek výzkumného šetření

Sledování prvního uvedeného cíle chápeme jako příspěvek do současné
diskuse o obsahu učitelského vzdělávání. Druhý cíl výzkumu sleduje otázky metodolo-
gické povahy a váže se k ověřování techniky nedokončených vět a techniky pojmového
mapování jako nástrojů diagnostikování pedagogických znalostí. Oba sledované
cíle spolu úzce souvisí.

6.3 Výzkumný design

Návrhu výzkumného designu předcházela metodologická úvaha, jejíž hlavní
otázkou bylo: Jak přistoupit ke zkoumání pedagogických znalostí studentů učitelství?
Jako vhodné se nám jevilo vycházet z Shulmanovy konceptualizace pedagogických
znalostí. V předvýzkumu realizovaném v roce 2002 (Janík 2002b) se ukázalo, že je
zapotřebí přizpůsobit kategorie Shulmanovy konceptualizace s ohledem na českou
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terminologickou tradici, která se utvářela v poněkud odlišném pojmovém rámci,
než terminologie americká uplatňovaná L. S. Shulmanem. Pedagogické znalosti
studentů učitelství jsme potom zjišťovali k šesti oblastem podle upravené podoby
Shulmanovy konceptualizace (viz tab. 11).

Výchozí kategorie (Shulman 1987) Kategorie použitá v této studii

znalosti o cílech, smyslu a hodnotách vzdělá-
vání (knowledge of educational ends, purposes
and values)

znalosti o cílech výchovy a vzdělávání

znalosti obsahu (content knowledge) znalosti o učivu

obecné pedagogické znalosti (general pedagogi-
cal knowledge) znalosti o realizaci a organizaci výuky

znalosti kurikula (curriculum knowledge) znalosti o didaktických prostředcích
a médiích

didaktické znalosti obsahu (pedagogical con-
tent knowledge) nepoužito

znalosti o žákovi a jeho charakteristikách
(knowledge of learners and their charakte-
ristics)

znalosti o žákovi

znalosti o kontextu vzdělávání (knowledge of
educational context) znalosti o kontextu výchovy a vzdělávání

Tab. 11: Výchozí a použité kategorie ve výzkumu pedagogických znalostí

V souvislosti s jednotlivými kroky výzkumu jsme se rozhodli postupovat cestou
komplexnější výzkumné strategie, která v sobě zahrnovala kvantitativní a kvalitativní
analýzy zkoumaného jevu. Naše výzkumné šetření se tak pohybovalo na pomezí
kvantitativního a kvalitativního přístupu, jejichž kombinací jsme se pokoušeli nahléd-
nout na obsah pedagogických znalostí studentů učitelství z více stran. Výzkumné
šetření bylo zamýšleno a realizováno v linii vyjádřené v tab. 12.

Fáze sběru dat Fáze analýzy dat

Metody
sběru dat Vzorek Soubor dat Metody analýzy dat

Technika
nedok. vět

103
studentů

1652 výroků
z nedok. vět

(DPZ24)

kvantitativní analýza výroků

kvalitativní obsahová analýza výroků

Pojmové
mapování

565
pojmových map

(DPZ)

kvantitativní analýza map – skórování

kvalitativní obsahová analýza map

Tab. 12: Design výzkumného šetření

75

6.3 Výzkumný design

případová studie Anny K.

24 DPZ – dotazník pedagogických znalostí učitele jako výzkumný nástroj sběru dat (viz příloha 1).



6.3.1 Zkoumaný vzorek

Výzkumné šetření bylo realizováno v mezidobí květen – červenec 2003 a obra-
celo se na studenty prvního ročníku oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU
v Brně. Pomocí výzkumného nástroje „Dotazník pedagogických znalostí učitele“
(dále DPZ) vlastní konstrukce (viz příloha 1) byly diagnostikovány pedagogické
znalosti u celkem 103 studentů. Výběr zkoumaného vzorku byl záměrný a zahrno-
val všechny studenty 1. ročníku výše uvedeného studijního oboru. Z celkového počtu
103 studentů bylo 100 žen a 3 muži. Tato proporce odráží stav feminizace kandidátů
na učitelskou profesi v oblasti učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Průměrný věk studentů byl
v době realizace výzkumu dvacet a půl roku. Administrace výzkumného nástroje spolu
s instrukcemi byla realizována autorem této práce v rámci studijní disciplíny Základy
pedagogické metodologie.

6.3.2 Sběr dat – postup a metody

Ve fázi sběru dat byly v následujících krocích uplatněny tyto metody:

� Projektivní technika využívající nedokončených vět – ke každé z šesti oblastí
pedagogických znalostí jsme studentům předložili dvě nedokončené věty25. Např.
k oblasti cílů výchovy a vzdělávání to byly věty: Škola se má starat především o to, aby...;
Pro život je nejdůležitější, aby si žáci s sebou odnesli... Studenti tyto věty dokončovali
tak, aby vyjádřili svoje pojetí (popř. znalosti). Nedokončené věty měly studenta
„naladit na uvažování“ v rámci každé ze sledovaných oblastí jeho pedagogických
znalostí (viz příloha 1).

� Pojmové mapování – zvolili jsme nestrukturované mapování pojmů, neboť to na-
bízí široký prostor pro vyjádření individuálních konceptů. Studenti měli za úkol
vytvořit pojmové mapy v šesti oblastech, které byly uvozeny zadanými klíčovými
pojmy: cíle, žák, učivo, realizace a organizace výuky, didaktické prostředky a média, kontext
výchovy a vzdělávání. Studenti asociovali pojmy v relaci ke klíčovému pojmu, který
jim byl předložen, psali je na papír a dávali je do vzájemného vztahu pomocí pro-
pojovacích čar.

Projektivní techniku využívající nedokončených vět a pojmové mapování jsme
se v rámci výzkumného designu studie pokusili vzájemně propojit ve smyslu triangu-
lace metod sběru dat tak, aby se kompenzovaly jejich nedostatky, o nichž byla zmín-
ka v kap. 5.
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25 Inspirace jsme hledali v pracích (Mareš et al. 1996) aj.



6.3.3 Charakteristika souboru dat

Pomocí výše popsaných technik a metod sběru dat jsme od 103 studentů získali
poměrně rozsáhlý výzkumný materiál, jehož charakteristiky jsou vyjádřeny v tab. 13
a 14. Odpovědi studentů na některé z nedokončených vět byly velmi bohaté a často
v sobě zahrnovaly vícero dílčích odpovědí. Proto počet výroků (dokončení vět)
přesahuje celkový počet studentů.

Znalosti... Znění nedokončené věty
Počet
výroků

(dokončení)

cíle výchovy
a vzdělávání

Škola se má starat především o to, aby... 199

Pro život je nejdůležitější, aby si žáci s sebou odnesli... 198

žák
Žák je pro mě... 91

Když část žáků stále nerozumí učivu, řeším to takto:... 159

učivo
Vědomosti žáků... 116

Učebnice jsou pro mě... 131

realizace
a organizace
výuky

Svůj metodický rejstřík rozšiřuji tím, že... 116

O alternativních metodách a formách práce si myslím... 84

didaktické
prostředky
a média

Využíváním pomůcek sleduji... 120

O využívání médií ve výuce si myslím... 119

kontext
výchovy
a vzdělávání

Úkolem ředitelů by mělo být především... 210

Je mnoho rodičů, kteří si myslí, že... 109

Celkem vyhodnocovaných výroků 1652

Tab. 13: Charakteristika úplného souboru dat – nedokončené věty

Znalosti... Počet pojmových map

cíle výchovy a vzdělávání 103

žák 101

učivo 102

realizace a organizace výuky 100

didaktické prostředky a média 92

kontext výchovy a vzdělávání 67

Celkem vyhodnocovaných map 565

Tab. 14: Charakteristika úplného souboru dat – pojmové mapy
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Dokončené věty a pojmové mapy ve svém souhrnu představovaly bohatý
výzkumný materiál (triangulace zdrojů dat), k jehož analyzování a vyhodnocování
jsme přistupovali z několika aspektů.

6.3.4 Analýza dat – postup a metody

Analyzování výzkumného materiálu (úplného souboru dat) proběhlo v těchto krocích:

� Analýza odpovědí na nedokončené věty zahrnuje kvantitativní deskripci abso-
lutních a relativních četností odpovědí na nedokončené věty a kvalitativní
(obsahovou) analýzu jejich diskurzu (viz kap. 6.4.1).

� Analýza pojmových map zahrnuje kvantitativní analýzu pojmových map včetně
stanovení míry jejich elaborovanosti (skórování) a kvalitativní analýzu jejich
diskurzu (viz kap. 6.4.2).

Volba různých přístupů k analýze výzkumného materiálu byla zdůvodněna po-
žadavkem triangulace metod analýzy dat, o níž usilujeme ve snaze zvýšit validitu
realizovaného výzkumného šetření.

6.4 Prezentace a analýza výzkumného materiálu

Na tomto místě prezentujeme výsledky kvantitativních a kvalitativních ana-
lýz, které jsme prováděli na úplném souboru dat. V rámci kvantitativních analýz se
pokoušíme postihnout údaje o relativních a absolutních četnostech výpovědí. Kvan-
titativní deskriptivní popis, který nabízíme v této části práce, nelze chápat jako hlavní
výsledek našich výzkumných aktivit. Ten spatřujeme zejména v kvalitativních analý-
zách výzkumného materiálu a v případové studii (viz kap. 6.5).

6.4.1 Analýza odpovědí na nedokončené věty

Analýza odpovědí na nedokončené věty, jejíž výsledky představíme dále, se
pohybovala na pomezí přístupu otevřeného kódování (Strauss, Corbinová 1999)
a kvalitativní obsahové analýzy (Mayring 1983). Naší snahou bylo vytvořit z odpovědí
na nedokončené věty obraz, který by na straně jedné vyjadřoval četnost výskytu urči-
tých témat či motivů (kvantitativní pohled)26 a na straně druhé by naznačoval jejich
význam (kvalitativní pohled). Z tohoto obrazu následně usuzujeme na obsah,
částečně i na rozsah a povahu pedagogických znalostí studentů učitelství.
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Jak jsme při analýze odpovědí na nedokončené věty postupovali? Nejdříve
jsme vytvořili transkripty studentských odpovědí ke každé z dvanácti nedokončených
vět27. Protože při otevřeném kódování je zapotřebí nejdříve text rozložit na dílčí vý-
povědi, které nesou určitý smysl, vytvářeli jsme transkripty tak, aby byl tento poža-
davek naplněn. Poté jsme každý transkript pročítali řádek po řádku a přiřazovali
jsme kódy jednotlivým výpovědím, které obsahoval (viz tab. 15).

U některých transkriptů byly vytvořeny až desítky kódů. Aby byl obraz peda-
gogických znalostí studentů přehledný, bylo nutné přistoupit k redukci komplexnosti
výzkumného materiálu, která se odehrávala tak, že jsme „blízké“ kódy seskupovali
do kategorií. Tím jsme se dostali od kódů ke kategoriím, které jsou abstraktnější
a obecnější povahy.

Č. DPZ Žák je pro mě... Kategorie

1 nejdůležitější cíl mé práce (myslím, že učitel předává
žákům část sebe sama) CÍL

2 objekt, kterému se snažím předávat své zkušenosti
a vědomosti, jak nejlépe umím OBJEKT

3 –

4

jedinečnou osobností, které bych chtěla podat učivo
tak, aby ho pochopil, aby ho zajímalo, se kterou bych
chtěla mít otevřený vztah, plný důvěry a které bych
pomohla dosáhnout nejlepších výsledků

OSOBNOST

5 kamarád, kterému umožňuji a pomáhám rozvíjet jeho
talent a rozvoj k všestranně rozvinuté kulturní bytosti KAMARÁD

6
dítě, se kterým by se mělo zacházet citlivě (každý žák je
jiný, a proto si k nim najít tu správnou cestu, aby si obě
strany rozuměly, ohlížet se na jeho povahu a typické
vlastnosti)

DÍTĚ

Tab. 15: Ukázka části transkriptu nedokončené věty: Žák je pro mě...

Vytváříme-li z kódů kategorie vyšší úrovně obecnosti, děje se to tak, že nejprve
vypouštíme (škrtáme) nepodstatné nebo méně podstatné pasáže (1. redukce) a poté
přistupujeme k parafrázování výpovědí, přičemž podobné parafráze slučujeme
a shrnujeme (2. redukce). Tak dochází k tomu, že se kombinuje redukce výzkumné-
ho materiálu (škrty) s generalizací ve smyslu jeho shrnování na vyšší úrovni
obecnosti (srov. Schmidt 2003, s. 554). Jde o cestu od konkrétního k obecnějšímu.

Vytváření kategorií se odehrává na pozadí teoretických úvah při intenzivní
konfrontaci s výzkumným materiálem. Nejdříve se vyjevují kategorie vágní, které se při
opakovaném pročítání transkriptu diferencují a zpřesňují, popř. modifikují a doplňu-
jí. Je to jako hledání zastřešujících „nadpisů“, které slučují konkrétní výroky do určité
abstraktnější kategorie (srov. Schmidt 2003, s. 549).
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Při vytváření kategorií jsme se pokoušeli dostát kritériím, která jsou na tento
postup kladena. Je třeba usilovat o to, aby vytvořené kategorie byly disjunktní, tj.
aby se od sebe zřetelně ohraničovaly. Dále by měl být systém kategorií vyčerpávající,
tj. zbytková kategorie by neměla být příliš velká. A konečně jednotlivé kategorie
systému musí být dostatečně saturovány.

Jelikož cílem našeho výzkumného šetření je diagnostikovat obsah pedagogic-
kých znalostí studentů učitelství, usilujeme o obsahově strukturovanou analýzu odpově-
dí na nedokončené věty. Tzn. výzkumný materiál shrnujeme prostřednictvím kategorií
do určitých obsahových oblastí. Současně jde o typizující obsahovou analýzu, neboť ve
výzkumném materiálu hledáme typické, markantní znaky, se kterými dále pracujeme.

Přesto, že kategorie nejsou dány předem a vznikají induktivní cestou až při
analýze dat, je již sběr dat provázen jistým předporozuměním výzkumníka, jeho
orientací na určitou výzkumnou otázku, k jejímuž řešení přistupuje v rámci určité
výzkumné tradice či výzkumného proudu.

Jak výsledky analýzy odpovědí na nedokončené věty znázorňujeme? V tabul-
kách (16-27) uvádíme několik vybraných konkrétních odpovědí studentů ke každé
z nedokončených vět. Dále tabulka obsahuje kategorie vyšší úrovně obecnosti, v níž
jsou sloučeny jednotlivé významově blízké odpovědi. U každé kategorie uvádíme
kvantitativní údaje (absolutní a relativní četnosti) o jejím proporcionálním zastou-
pení v celkovém souhrnu odpovědí na nedokončenou větu. Za každou tabulkou
následuje náš komentář, ve kterém uvádíme, jak jsme dospěli k indukovaným kate-
goriím, dále popis a interpretace výsledků, které se snažíme přesně doložit textem
(citace konkrétních výpovědí studentů).

ZNALOSTI O CÍLECH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Škola se má starat především o to, aby... Indukovaná
kategorie

Zastoupení odpovědí

abs.
četnost
(počet)

rel.
četnost

(%)

zajistila základní znalosti;
dávala dostatečné množství informací;
vzdělávala, poskytovala vzdělání;
rozvíjela myšlení...

kognitivní
cíle 56 28,14

na ni rádi vzpomínali;
probouzela v dětech zájem o poznání;
budovala u žáka kladný vztah k učení;
aby se žákům ve škole líbilo...

afektivní
cíle 47 23,62

zajistila vhodné, příjemné prostředí pro učení;
zajistila kvalifikované odborníky pro výuku;
nabízela co nevíce možností po stránce mate-
riální (bazén, sportovní areál);
zajistila možnosti učení ve specializovaných
učebnách...

materiální
cíle

(servis)
27 13,57
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připravila žáky pro život;
připravila na budoucí povolání;
naučila tomu, co bude užitečné pro život;
vychovávala děti k praktickému životu...

pragmatické
cíle

(pro život)
21 10,55

učila komunikaci;
učila spolupráci a toleranci;
připravila žáky na plnění budoucích rolí...

sociální cíle 18 9,04

zajišťovala formování mravního vývoje dětí;
vedla žáky k mravní a společenské výchově;
předávala etické principy;
aby se žák uměl slušně chovat;
naučila morálce;
vybavila mravními principy...

etické cíle 18 9,04

rozvíjela osobnost dítěte;
vychovávala vyrovnané, zdravě sebevědomé,
inteligentní osobnosti...

osobnostní
cíle 12 6,03

Celkem vyhodnocovaných výroků 199

Tab. 16: Odpovědi na nedokončenou větu: Škola se má starat...

Komentář: Podnětová otázka: Škola se má starat především... zjišťuje hlavní úkoly
(cíle) školy. Studenti v ní odpovídají na otázku, proč tu škola vlastně je, o co by v ní
mělo jít především? V celkovém souhrnu odpovědí (n = 199) jsme identifikovali sedm
kategorií cílů školy.

Interpretace:

� Z výpovědí studentů je zřejmé, že převažuje orientace na kognitivní cíle (56), a to
zejména na ty, které spadají do nižších úrovní Bloomovy taxonomie. Např. škola se
má starat o to, aby dávala dostatečné množství informací; učila používat získané znalosti.
Jako hlavní úkol školy se často ve výrocích studentů objevuje zajistit vědomosti nebo
znalosti, přičemž v řadě případů je zdůrazňován požadavek, že má jít o vědomosti
či znalosti základní. Méně často se objevují výroky typu: aby rozvíjela schopnost sa-
mostatně myslet, které směřují k vyšším kategoriím Bloomovy taxonomie.

� Druhá nejobsáhlejší kategorie zahrnuje afektivní cíle (47) a zdá se, že tvoří urči-
tou protiváhu kategorii kognitivních cílů. Většina výpovědí v kategorii afektivní
cíle se vztahuje k emocionální stránce života ve škole a učení: aby na ni rádi vzpomí-
nali; probouzela v dětech zájem o poznání; budovala u žáka kladný vztah k učení; aby se žá-
kům ve škole líbilo aj.

� Poměrně často se u studentů objevují výpovědi (27), které vypočítávají materiální
cíle jako hlavní úkoly školy: aby zajistila vhodné, příjemné prostředí pro učení; aby za-
jistila možnosti učení ve specializovaných učebnách aj. Tyto výpovědi působí ve svém
souhrnu dojmem, že podstatným úkolem školy je zajišťovat podmínky pro svůj
provoz. V některých případech je patrná i tendence k určité exkluzivnosti na-
bídky školy, např.: aby nabízela co nejvíce možností po stránce materiální (bazén, sportov-
ní areál). Otázky týkající se výchovy a vzdělávání zde ustupují do pozadí.
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� Další kategorie zahrnuje cíle pragmatické (21) vyjadřující myšlenku, že hlavní úkol
školy, a tím i její užitečnost, spočívá v přípravě pro praxi, pro život: připravila žáky pro
život; naučila tomu, co bude užitečné pro život; vychovávala děti k praktickému životu aj.

� Výroky, které se vztahovaly k pojmům jako např. spolupráce, komunikace: aby
učila spolupráci a toleranci; aby učila komunikaci; aby připravila žáky na plnění budou-
cích rolí aj., jsme seskupili do kategorie cílů sociálních (18). Pouze v jednom pří-
padě se sociálně formulovaný cíl kombinuje s individuálně formulovaným cí-
lem: rozvíjela jeho samostatnost a schopnost pomoci druhým. Objevuje se i formulace: aby
učila schopnosti přežít mezi ostatními na určité úrovni.

� Ve výpovědích studentů nechybí ani eticky formulované cíle (18) vztahující se
k mravní a hodnotové dimenzi výchovy a vzdělávání: aby zajišťovala formování
mravního vývoje dětí; aby vedla žáky k mravní a společenské výchově; aby předávala etické
principy; aby se žák uměl slušně chovat; aby naučila morálce aj.

� Výroky aby rozvíjela osobnost dítěte; vychovávala vyrovnané, zdravě sebevědomé, inteligentní
osobnosti aj. jsme zahrnuli do kategorie osobnostních cílů (12). Jde o nejméně
naplněnou kategorii výroků.

� Ve výpovědích studentů se prakticky nevyskytují cíle, které by vyjadřovaly, že škola
je přípravou na celoživotní učení, že má položit základy autoregulaci vlastního
učení aj. Z toho usuzujeme, že právě zmíněné pojmy nejsou ve slovníku studen-
tů aktivní.

ZNALOSTI O CÍLECH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Pro život je nejdůležitější, aby si žáci s sebou
odnesli...

Indukovaná
kategorie

Zastoupení
odpovědí

abs.
četnost
(počet)

rel.
četnost

(%)

informace a znalosti;
nejdůležitější informace o světě a přírodě;
schopnost třídit informace na důležité a méně
důležité;
dobře strukturovanou síť poznatků...

kognitivní
vybavenost

81 40,90

schopnost pomáhat druhým;
schopnost komunikace s ostatními;
odpovědnost za své jednání;
dovednost pracovat sám a v kolektivu;
zkušenosti s lidmi, se vztahy...

sociální
vybavenost

43 21,72
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dobré základy, na kterých budou stavět;
přípravu na praktický život;
umět je (znalosti) použít v praxi;
zkušenosti pro praktický život;
praktické dovednosti...

vybavenost
„pro život“

33 16,67

chuť poznávat nové;
pozitivní náhled na svět;
pocit, že to mělo smysl chodit do školy;
příjemné vzpomínky na školní život;
empatii;
motivaci pro další učení...

afektivní
vybavenost

23 11,62

správný žebříček mravních hodnot;
dobré vzory chování;
dobrý mravní základ;
smysl pro fér jednání...

etická
vybavenost

18 9,09

Celkem vyhodnocovaných výroků 198

Tab. 17: Odpovědi na nedokončenou větu: Pro život je nejdůležitější...

Komentář: Nedokončená věta: Pro život je nejdůležitější, aby si žáci s sebou odnesli...
přináší odpovědi na otázky týkající se výsledků a efektů výchovy a vzdělávání (n = 198).
S jakou výbavou má tedy žák „odcházet do života“ podle názorů zkoumaných stu-
dentů? Výroky studentů jsme utřídili do pěti kategorií (kognitivní, sociální, „pro ži-
vot“, afektivní a etická vybavenost) – obdobně jako v předchozím případě.

Interpretace:

� Ještě výrazněji než v předchozí položce (škola se má starat...) dominuje kognitivní
dimenze v problematice výsledků a efektů výchovy a vzdělávání. Do kategorie
kognitivní vybavenost spadá 81 výroků, které se opět vztahují spíše k nižším
úrovním Bloomovy taxonomie: informace a znalosti aj. Opět je zdůrazňována potře-
ba základních či důležitých znalostí.

� Druhá nejrozsáhlejší kategorie (43) zahrnovala výroky týkající se sociální vyba-
venosti a zahrnovala výroky jako: schopnost pomáhat druhým; schopnost komunikace
s ostatními; odpovědnost za své jednání. Zde se místy objevují výroky, v nichž se sociální
dimenze propojuje s individuální dimenzí: dovednost pracovat sám a v kolektivu aj.

� Celkem 33 výroků jsme zařadili do kategorie vybavenost „pro život“. Přesto, že
výpovědi v této kategorii jsou tautologické (např. pro život je nejdůležitější, aby
si žáci s sebou odnesli zkušenosti pro život), je zde vidět, jak vysoko studenti hodnotí
význam přípravy na praktický život; praktických dovedností; schopnosti používat znalosti
v praxi aj.

� Afektivní vybavenost (23) se týkala příjemných vzpomínek na školu, nalezení
smyslu školní docházky, motivace, pozitivního náhledu na svět a obsahovala např.
takové výroky: pocit, že to mělo smysl chodit do školy; příjemné vzpomínky na školní život;
empatii; motivaci pro další učení aj.
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� Nejméně naplněna byla kategorie etické vybavenosti (18), která zahrnovala vý-
roky vztahující se k hodnotové dimenzi života, k mravnímu jednání atd. Charakte-
ristickými zde byly výroky typu: správný žebříček mravních hodnot; dobrý mravní
základ; smysl pro fér jednání aj.

ZNALOSTI O ŽÁKOVI

Žák je pro mě...
Induko-

vaná
kategorie

Zastoupení odpovědí

abs.
četnost
(počet)

rel.
četnost

(%)

člověk, kterého chci dobře připravit do jeho bu-
doucího života;
člověk, kterého se budu snažit něco naučit...

člověk 23 25,27

individuální osobnost;
především osobností, která vstupuje do školy
s jakousi představou o světě...

osobnost 20 21,98

rovnocenný partner;
partner, kterému mohu rozšířit obzor... partner 17 18,68

osobou, kterou mám učit;
osoba, vůči níž mám odpovědnost... osoba 8 8,79

dítě, se kterým by se mělo zacházet citlivě;
dítětem, které je hravé a zvídavé... dítě 4 4,40

individualita, se kterou se musí jednat stejně,
jako by mi byl rovnocenný...

indivi-
dualita 4 4,40

nejdůležitější cíl mé práce;
cílem výchovy... cíl 3 3,30

živý materiál, se kterým se pracuje a musíme se
mu přizpůsobit;
jakýmsi materiálem, ze kterého se snažím dělat
co nejlepší produkt...

materiál 3 3,30

objektem mého snažení... objekt 3 3,30

subjektem, který ovlivňuje mne a mé chování
a jednání... subjekt 2 2,20

především lidská bytost, která má právo na
omyly... bytost 2 2,20

kamarád, kterému umožňuji a pomáhám rozví-
jet jeho talent a rozvoj k všestranně rozvinuté
kulturní bytosti...

kamarád 2 2,20

Celkem vyhodnocovaných výroků 91

Tab. 18: Odpovědi na nedokončenou větu: Žák je pro mě...
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Komentář: Problematika pojetí žáka představuje pro učitele významnou kapitolu
z psychologie osobnosti. Vzhledem k omezenému rozsahu zde bohužel není možné
hlouběji analyzovat různá pojetí žáka, která se zrcadlí ve výpovědích studentů (n = 91),
a proto jsme se zaměřili pouze na vyjádření toho, kým je pro studenty žák a jak o něm
mluví.

Interpretace:

� Nejčastěji se ve výpovědích studentů uvádělo, že žák je pro ně: člověk (23), osob-
nost (20), partner (17), osoba (8), dítě (4), individualita (4), cíl (3), materiál (3),
objekt (3), bytost (2), subjekt (2), kamarád (2).

� V některých případech se objevují i metafory žáka např.: okno – zpětná vazba toho, jak
učím; tajemná věc, kterou chci poznat; pochodeň, kterou je nutno zapálit; otevřenou knihou,
ve které se teprve učím číst; nedotvarovaná socha z modelíny, kterou mohu postupně dotvářet;
jakýsi materiál, ze kterého se snažím dělat co nejlepší produkt; kámen neotesaný; zrcadlo;
neopeřené ptáčátko, kterému musím pomoci se naučit létat (orientovat, přežívat) v dnešní
společnosti; list nepopsaného papíru (přinejmenším na něj lze dokreslit a napsat něco
krásného a to více škaredé vygumovat).

� V některých metaforách je patrná tendence žáka tvarovat, či dokonce přetvářet,
např. metafory: žák jako modelína; žák jako neotesaný kámen; žák jako materiál. Dále
pak výroky: možnost přetvořit ho, formovat jeho osobnost, pomoci mu vybrat, co je pro něj
nejlepší (budoucí povolání); žák je výsledkem mých činností.

� Naopak v jiných metaforách je žák tajemnou věcí; otevřenou knihou či zrcadlem a slouží
jako inspirace a zdroj poznání učitele.

ZNALOSTI O ŽÁKOVI

Když část žáků stále nerozumí učivu,
řeším to takto:

Indukovaná
kategorie

Zastoupení odpovědí

abs.
četnost
(počet)

rel.
četnost

(%)

znovu to vysvětlím;
vysvětlím to jinak...

vysvětlení
54 33,96

nechala bych ostatní spolužáky,
kteří tomu rozumí, učivo vysvětlit...

delegovat
žáka do role

učitele
23 14,46

zopakuji to;
znovu pomalu zopakuji učivo v souvis-
lostech na jiných předmětech...

opakování a
procvičování 18 11,32

udělám si ve svém volnu místo pro doučo-
vání;
dám hodinu doučování...

doučování 16 10,06
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uvedu příklady;
použiji obrázek, model, popíšu konkrétní
případ ve skutečnosti...

názornost 16 10,06

rozdělím žáky na dvě skupinky a těm
slabším se budu dále věnovat;
rozdělím třídu...

skupinová
práce 12 7,55

zamyslela bych se nad tím, co jsem udě-
lala špatně;
rozmyslím si, jestli učivo vysvětluji dobře;
vyhledám případné chyby u sebe...

sebereflexe 7 4,40

věnuji individuální pozornost žákům,
kteří mají problémy s pochopením učiva;
vysvětlím každému zvlášť...

individuální
přístup 7 4,40

nejdříve se snažím vysvětlit, čemu rozumí
a čemu ne;
pokusím se u žáků objevit nedostatek
formou mapování, kresbou – co o proble-
matice vědí, co si myslí;
snažím se zjistit, proč tomu tak je...

diagnostika
žáka 5 3,15

Celkem vyhodnocovaných výroků 159

Tab. 19: Odpovědi na nedokončenou větu: Když část žáků stále nerozumí učivu...

Komentář: Podnětová otázka: Když část žáků stále učivu nerozumí, řeším to takto...
indukovala odpovědi (n = 159), které měly často podobu „učitelského receptu“.
Studenti ve svých odpovědích popisovali strategie, jimiž zvládají (nebo by zvládali)
takovou situaci. Jejich výroky jsme rozdělili do 9 kategorií.

Interpretace:
� V 54 výrocích studenti uvádějí, že by situaci, kdy část žáků učivu stále nerozumí,

řešili tak, že by učivo: znovu vysvětlili, vysvětlili jinak, vysvětlili jinou formou atd.
Druhou nejčastější strategií studentů je delegovat žáka do role učitele (23): aby ti,
kteří tomu rozumí, to vysvětlili těm ostatním. Následuje strategie založená na opakování,
resp. procvičování (18), dále by použili názorný příklad (16) nebo by nabídli doučová-
ní (16). V dalších výrocích (12) je tato situace řešena diferenciací žáků do skupin,
což je často spojeno s individuálním přístupem k žákům, kteří učivu stále nero-
zumí (7). Pouze v 7 výrocích se odráží ochota studentů připustit vlastní zodpověd-
nost a pomocí reflexe hledat chybu u sebe. Potřebu diagnostikovat příčiny ne-
porozumění učivu žáky vyjadřuje 5 výroků. Domníváme se, že studenty učitelství
je třeba více konfrontovat s problematikou poznávacího a učebního procesu žáků,
stejně jako s otázkami učiva. Strategie vysvětlování, opakování a procvičování
nejsou efektivní, pokud se neopírají o diagnostiku procesu učení žáků.

� Z několika výroků je patrné, že někteří studenti disponují celým arzenálem způso-
bů, jak řešit situaci, kdy část žáků nerozumí učivu, např.: Znovu se pokusím látku vy-
světlit, použiji obrázek, model, popíšu konkrétní případ ve skutečnosti, zahraji si s dětmi pro
lepší zapamatování látky, najdu v jiné učebnici trošku jiné podání tématu, poradím se
s kolegy, jak problémovou látku vyučují aj.
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ZNALOSTI O UČIVU

Vědomosti žáků... Indukovaná
kategorie

Zastoupení odpovědí

abs.
četnost
(počet)

rel.
četnost

(%)

jsou důležité;
jsou rozsáhlé;
jsou individuální;
jsou na dobré úrovni

povaha
vědomostí
(jaké jsou)

35 30,17

by měly být praktické;
by měly být dostatečné;
by měly být všeobecné;
by měly být základní;
by měly být trvalé;
by měly být co možná nejhlubší;
by se neměly omezit na pouhá fakta...

povaha
vědomostí

(jaké by
měly být)

30 25,86

závisí na učiteli;
závisí na žácích;
na rodičích;
na prostředí;

na kom a na
čem

vědomosti
závisí

29 25

je třeba rozvíjet;
je třeba obohacovat;
je třeba navazovat na vědomosti žáků;
je třeba procvičovat;
je třeba opakovat;
je třeba utvrzovat;
je třeba zjistit;
je třeba na nich stavět další učení...

co lze
s vědomost-

mi dělat
22 18,97

Celkem vyhodnocovaných výroků 116

Tab. 20: Odpovědi na nedokončenou větu: Vědomosti žáků...

Komentář: Výroky (n = 116), které indukovala věta: Vědomosti žáků..., jsme se
rozhodli utřídit do čtyř kategorií. V prvních dvou kategoriích jsou výroky vyjadřující
povahu vědomostí, tedy to, jaké jsou či jaké by měly být. Do další kategorie jsou zařa-
zeny výroky, které odpovídají na otázku: na kom nebo na čem vědomosti žáků závisí
a poslední kategorie obsahuje výroky, ve kterých je vyjádřeno, co s nimi lze dělat (ve
škole, ve výuce atd.).

Interpretace:

� Nejvíce výroků (35) se vyslovovalo k povaze vědomostí žáků a hodnotilo, jaké jsou.
Nejčastější byly v této kategorii výroky, které se vyjadřovaly k důležitosti vědomostí
(16), a to na škále od nepostradatelné přes velmi důležité; neměly by se přeceňovat, ani
podceňovat po nejsou nejdůležitější. Výroky, které by popíraly důležitost vědomostí, se

87

6.4 Prezentace a analýza výzkumného materiálu



nevyskytovaly. Dalších 8 výroků uvádělo, že vědomosti žáků jsou individuální,
rozdílné, liší se od sebe. 5 výroků hodnotilo vědomosti žáků jako rozsáhlé. 4 výroky
hodnotily vědomosti žáků z hlediska jejich kvality: jsou na dobré úrovni. 2 výroky
označily tyto znalosti jako (vše)obecné.

� Celkem 30 výroků se vztahovalo k tomu, jaké by znalosti žáků měly být. Nejvíce
výroků v této kategorii (14) zdůrazňuje, že vědomosti žáků by měly být praktické:
měly by být zaměřeny na věci, které je budou potkávat v praktickém životě; v praxi použitelné;
jsou hodnotné, mají-li přímé uplatnění v praxi aj. Dále následují atributy vědomostí
jako trvalé (5), základní (4), neměly by se omezit na pouhá fakta (2), hluboké (1), vše-
stranné (1), všeobecné (1), ucelené (1), snadno propojovatelné (1).

� Celkem 29 výroků vyjadřovalo odpověï na otázky: na kom nebo na čem vědo-
mosti žáků závisí. 17 výroků říká, že vědomosti žáků závisí nebo záleží na učiteli, že
jsou vizitkou učitele, že odpovídají snaze a přístupu učitele aj. U některých výroků je
dovětek, že vědomosti žáků jsou ovlivněny tím, jakým způsobem učitel podává infor-
mace, jak dokáže dětem vštípit látku, jak dokáže děti motivovat atd. Dalších 10 výroků
vyjadřuje, že vědomosti žáků závisí na žácích samotných, např. že: závisí především
na tom, zda je žáci sami vstřebají; že by měly odpovídat jejich rozumové vyspělosti; že jsou
projevem inteligence dítěte; že se odvíjejí od jejich zájmů atd. Jeden výrok uvádí, že vě-
domosti žáků závisí také na rodičích a jeden výrok říká, že se odvíjejí od prostředí, ve
kterém dítě vyrůstá.

� Zajímavou kategorii představovaly výroky (22), které odpovídaly na otázku, co se
s vědomostmi žáků má (ve škole) dělat: navazovat (3), prohlubovat (3), rozvíjet (3),
upevňovat (3), diagnostikovat (2), stavět na nich (2), obohacovat (1), opakovat (1), ově-
řovat (1), upřesňovat (1), tvořit (1), vštěpovat (1).

ZNALOSTI O UČIVU

Učebnice jsou pro mě... Indukovaná
kategorie

Zastoupení odpovědí

abs.
četnost
(počet)

rel.
četnost

(%)

pomůckou;
pomůckou v hodině;
pomůckami při výkladu učiva...

učebnice jako
pomůcka 56 42,75

vodítkem;
vodítkem, co a jak děti učit;
nutným vodítkem pro to, co by se mělo
zvládnout...

učebnice jako
vodítko 19 14,50

inspirací;
inspirace pro výklad učiva;
inspirace i pro jiný ročník či jiný před-
mět...

učebnice jako
inspirace 9 6,87
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doprovodný materiál;
doplňkový materiál...

učebnice jako
doplněk 8 6,10

osnovou;
teoretickou osnovou, co učit...

učebnice jako
osnova 7 5,35

oporou;
pouze opěrným bodem...

učebnice jako
opora 6 4,58

knihy obsahující spoustu informací;
zdrojem informací...

učebnice jako
zdroj

informací
4 3,05

důležité, ale ne nejdůležitější;
nejsou vždy nutné...

potřeba
učebnic

(důležité, ale
ne nej-

důležitější)

9 6,87

určitě nejsou jediným zdrojem mé výuky;
nejsou jedinou pomůckou ve škole...

potřeba
učebnic

(důležité, ale
ne jediné)

7 5,35

důležité;
velmi důležité...

potřeba
učebnic

(důležité)
6 4,58

Celkem vyhodnocovaných výroků 131

Tab. 21: Odpovědi na nedokončenou větu: Učebnice jsou pro mě...

Komentář: Nedokončená věta: Učebnice jsou pro mě... indukovala výroky (n = 131),
které se vztahovaly k dvěma oblastem. První skupina výroků vyjadřovala různá pojetí
učebnice (např. učebnice jako vodítko, učebnice jako osnova), druhá skupina vý-
roků reflektovala potřebnost (důležitost) učebnic.

Interpretace

� Při pohledu na zastoupení jednotlivých odpovědí je patrné, že studenti vnímají
učebnice jako pomůcku (56). Svoji odpověï „učebnice rovná se pomůcka“ stu-
denti v naprosté většině případů nijak dále nerozvádějí, ani neargumentují, což je
možné interpretovat tak, že se patrně ještě nezabývali úvahami o smyslu a funkcích
učebnice jako edukačního média či kurikulárního projektu. Pouze v několika
málo odpovědích studenti uvádějí, k jakým účelům mohou učebnice sloužit: při
výkladu učiva, pro přípravu hodiny, resp. jakou funkci mohou plnit: usnadňuje dětem
pochopit a procvičit probíranou látku.

� V jistém smyslu normativní pojetí učebnice sdílejí studenti, kteří uvádějí, že
učebnice jsou pro ně vodítkem (19) či osnovou (7). Nikoliv ojedinělé jsou zde
výroky, ve kterých je učebnice: osnovou, co učit. Domníváme se, že učebnice nelze
ztotožňovat s osnovami, a proto považujeme za žádoucí vést studenty ke kon-
frontacím nad obsahovými otázkami kurikula.
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� Vedle normativního pojetí se u studentů objevuje i určité volnější a tvořivější
pojetí učebnice jako zdroje inspirace (9), jako doplňujícího materiálu (8), jako
jakési opory nebo záchytného bodu (6) či zdroje informací (4).

� Odborné pojmy z teorie a tvorby učebnic (např. učebnice jako edukační médium,
učebnice jako kurikulární projekt, učení se z textu) v odpovědích studentů na-
prosto chybí.

� Celkově vzato, zdá se, že ve studentském pojetí učebnic převládá určité klišé, jehož
prizmatem je učebnice viděna jako pomůcka, často normativní povahy. Rovněž
chybí hlubší teoretické základy z oblasti teorie učebnic, což se projevuje absencí
odborné terminologie ve slovníku studentů.

ZNALOSTI O REALIZACI A ORGANIZACI VÝUKY

Svůj metodický rejstřík rozšiřuji tím, že ...
Indukovaná

kategorie

Zastoupení odpovědí

abs.
četnost
(počet)

rel.
četnost

(%)

sleduji metody jiných učitelů;
zapisuji si každý dobrý nápad, který vidím;
pozorováním učitele hledám klady a zá-
pory v jeho práci;
snažím se odkoukat metodické postupy;
sleduji metody některých učitelů, a ty, co
se mi zdají vhodné, se snažím napodobit
a přijmout za své...

pozorování
praxe a
činnosti
jiných
učitelů

52 44,83

hledám v knihách;
čtu pedagogické knihy a časopisy;
sleduji odbornou literaturu...

literatura
a časopisy

23 19,83

studuji učitelství;
účastním se seminářů;
navštěvuji školení;
sebevzdělávám se...

studium
učitelství,
semináře,

kurzy

15 12,93

bavím se s ostatními učiteli;
někdy si povídám se známou učitelkou,
která mi povídá o své praxi;
snažím se o dané problematice dozvědět
i od jiných lidí (učitelů, spolužáků);
ptám se učitelů na názory...

reflexe nad
praxí

(diskuse
s učiteli)

14 12,07

sama si vymýšlím a ověřuji v praxi;
někdy zkouším stejné věci v různých
třídách;
sama hledám nejvýhodnější a zajímavé
zpracování hodiny...

učení se ze
své vlastní

praxe, expe-
rimentování

12 10,34

Celkem vyhodnocovaných výroků 116

Tab. 22: Odpovědi na nedokončenou větu: Svůj metodický rejstřík rozšiřuji tím, že...
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Komentář: Co se rozšiřování metodického rejstříku týče, lze odpovědi studentů
(n = 116) rozčlenit v zásadě do dvou oblastí: a) formální (spíše teoretické) studium
(četba literatury a časopisů a studium učitelství; kurzy, semináře, školení aj.); b) ne-
formální (spíše praktické) získávání zkušeností (učení se z praxe od jiných učitelů
a učení se z vlastní praxe aj.).

Interpretace:

� Nejvíce výpovědí (52) se vztahuje k pozorování praxe, kdy studenti hospitují ve
výuce (cvičných) učitelů a sledují jejich činnost. Řada výroků dokumentuje, že
v praxi studenti sbírají jak různé pedagogické artefakty (pracovní listy, přípravy
na hodinu, pomůcky), tak zkušenosti jiných učitelů.

� Rozšiřování metodického rejstříku na základě (teoretického) studia literatury
(hledám v knihách; čtu pedagogické knihy a časopisy; sleduji odbornou literaturu aj.) je
vyjádřeno ve 23 výrocích studentů.

� Další skupina výroků (15) se vztahuje ke studiu ve smyslu vzdělávání v různých
programech, kurzech či seminářích.

� Jak bylo vidět výše, značná část studentů uvádí, že se učí na základě pozorování
praxe jiných učitelů. V méně případech (14) však studenti uvádějí, že se nad tímto
pozorováním zamýšlejí, např.: uvažuji nad řešením různých situací, které mohou nastat.

� Celkem 12 výroků vyjadřuje, že studenti svůj metodický rejstřík vyjadřují tím, že
se učí ze své vlastní praxe (experimentují).

� Zvláštní pozornost si zasluhuje výrok: Chodím na praxi a zajímavé náměty používám –
někdy vyvodím něco nového i já. Myšlenkové zpracování podnětů z praxe je cestou
od techné k epistémé. K určitému teoretickému vědění se lze dobrat cestou reflexe
praktických zkušeností. Soudě z výpovědí, pro většinu studentů není však cesta
reflexe tak jasnou a samozřejmou záležitostí, jak se často na fakultách připravu-
jících učitele domníváme.
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ZNALOSTI O REALIZACI A ORGANIZACI VÝUKY

O alternativních metodách
a formách práce si myslím, že...

Indukovaná
kategorie

Zastoupení odpovědí

abs.
četnost
(počet)

rel.
četnost

(%)

jsou prospěšné;
jsou přínosné;
jsou vhodné;
jsou mnohem lepší než klasická výuka;
jsou perfektní pro zpestření práce,
vyučování je zajímavější, možná děti
i baví;
by se u nás měly více objevovat na ZŠ;
měly by být součástí každého vyučová-
ní a každého předmětu;
jde o určitý přínos do našeho školství...

pozitivní pojetí
(nezdůvodněné

přijímání)

41 48,81
že jsou velmi vhodné, pomáhají budo-
vat moderní školu, dětem se zdá vyu-
čování zábavnější a srozumitelnější;
jsou dobré, je to něco jiného a zajíma-
vého; je to vítaná změna po letech
zkostnatělého školství;
jsou důležité a mohou zkvalitnit
a zpestřit výuku;
jen to nejlepší, hledají cestu k lepšímu
vyučování, nejsou strnulé...

pozitivní pojetí
(zdůvodněné

přijímání)

je dobré je využívat a kombinovat s kla-
sickými;
jsou dobré, jen je musí člověk umět po-
užívat;
jsou dobré, ale náročné na práci uči-
tele a na čas;
jsou potřebné, všem dětem ale nemusí
vyhovovat;
jsou výborné, pokud se používají s mí-
rou...

neutrální
pojetí

(přijímání
s výhradami)

41 48,81

že se za každou cenu snaží vše měnit,
a to mnohdy zbytečně a přehnaně;
jsou tak trochu zbytečné, desítky let
fungovala škola klasickým způsobem,
vše bylo v pořádku a nikdo nic jiného
nevymýšlel, vládla spokojenost, tak
proč nyní...?

negativní
pojetí

(odmítání)
2 2,38

Celkem vyhodnocovaných výroků 84

Tab. 23: Odpovědi na nedokončenou větu: O alternat. metodách a formách si myslím...
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Komentář: jak je vidět z výše uvedené tabulky, pokusili jsme se velmi různorodé výroky
(n = 84) uspořádat do kategorií tak, abychom znázornili, jakým pojetím alternativních
metod a forem výuky disponuje zkoumaná skupina studentů. Jelikož nedokončená
věta: O alternativních metodách a formách práce si myslím, že... indukovala výroky,
které s sebou v drtivé většině nesly určitý hodnotící náboj, rozhodli jsme se utřídit tyto
výroky na pomyslném kontinuu, které směřuje od pozitivního, přes neutrální až
k negativnímu pojetí alternativních metod a forem práce.

Interpretace:

� Nejvíce výroků (41) se váže k pozitivnímu pojetí alternativních metod a forem
práce. Tyto výroky lze v zásadě utřídit do dvou kategorií. V první kategorii jsou
výroky, které pozitivně hodnotí alternativní metody a formy práce, avšak bez
jakéhokoli zdůvodnění. V druhé skupině výroků je vyjádřeno i určité zdůvod-
nění toho, proč daný student tyto metody a formy práce hodnotí pozitivně.

� Značná část výroků (41) spadá do kategorie neutrální pojetí, je soustředěna ke
středu zmiňovaného kontinua a vyjadřuje určitou „obezřetnost“, se kterou se stu-
denti staví k problematice alternativních metod a forem práce. Tato „obezřetnost“
je spojena s kritickou reflexí předností a nedostatků alternativních metod a fo-
rem práce a nabývá různých podob. Nejpočetnější skupina výroků spadajících do
této oblasti přijímá alternativní metody a formy práce „s mírou“, tedy v kombina-
ci s „tradičními“ či „klasickými“ postupy (20), další výroky tyto metody a formy
přijímají za podmínky, že je zvažováno hledisko žáka (9), učitel má s nimi určité
zkušenosti, umí s nimi pracovat (6), následuje skupina výroků, které tyto metody
přijímají s poukazem na jejich náročnost na práci učitele a na čas (6).

� Negativní pojetí alternativních metod a forem práce je mezi studenty ojedinělé
(2). O to závažnější je zamýšlet se nad tím. Dá se z nich vytušit určitá rezistence
vůči změně podporovaná názorem, že desítky let škola fungovala klasickým způsobem,
vše bylo v pořádku a nikdo nic jiného nevymýšlel, vládla spokojenost. Tak proč nyní?

ZNALOSTI O DIDAKTICKÝCH PROSTŘEDCÍCH A MÉDIÍCH

Využíváním pomůcek sleduji... Indukovaná
kategorie

Zastoupení
odpovědí

abs.
četnost
(počet)

rel.
četnost

(%)

aby výuka byla lépe pochopitelná;
děti mohou snadněji pochopit nějakou látku;
porozumění učivu...

porozumění
a pochopení 29 24,17

děti si látku lépe zapamatují;
podporuje se vizuální paměť;
pomáhají dětem, aby si lépe něco osvojily...

zapamatování 21 17,50
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lepší motivaci;
aby děti téma zaujalo;
nabytí kladného vztahu k učivu;
aktivizaci žáků...

motivace
a vzbuzení

zájmu
18 15,00

učivo, které probírají, je jim bližší;
aby výuka byla názornější;
že vidí názorný příklad přímo před sebou...

názornost 16 13,33

dobré vybočení ze stereotypu;
zatraktivnění výuky;
zpestření výuky...

zpestření
výuky 15 12,50

aby výuka byla zábavnější;
učení se stává zábavou;
bavit žáky...

zábavnost
výuky 8 6,67

dokáže si věci lépe představit;
obohacení dětské představivosti;
rozvoj představivosti u žáka...

představivost 5 4,17

zapojení maximálního počtu smyslů;
lépe vnímají konkrétní věci;
zapojení i jiných smyslů než sluchu...

smyslové
vnímání 5 4,17

změna činnosti důležitá pro udržení pozornosti;
větší pozornost žáků...

získání
a udržení

pozornosti
3 2,50

Celkem vyhodnocovaných výroků 120

Tab. 24: Odpovědi na nedokončenou větu: Využíváním pomůcek sleduji...

Komentář: Jaké znalosti a pojetí mají studenti o využívání pomůcek? Věta: Využívá-
ním pomůcek sleduji... indukovala výroky (n = 120), které jsme rozčlenili celkem
do 9 kategorií.

Interpretace:

� Nejvíce naplněna byla kategorie porozumění a pochopení (29), reprezentova-
ná výroky jako např.: porozumění učivu; lépe pochopit novou látku aj.

� Následují kategorie v pořadí: zapamatování (21), motivace a vzbuzení zájmu (18),
názornost (16), zpestření výuky (15), zábavnost (8), představivost (5), smyslo-
vé vnímání (5) a uzavírá kategorie získání a udržení pozornosti (3).

� V odpovědích studentů se méně často objevuje vyčerpávající výčet funkcí pomů-
cek. Studenti spíše ve svých odpovědích uvádějí aspekt či aspekty, které vnímají
jako dominantní. Domníváme se, že by budoucím učitelům spíše než kategori-
zace pomůcek podle určitých kritérií prospěly poznatky z psychologie učení, které
se týkají motivace, paměti, pozornosti a názornosti při využívání pomůcek ve výuce.

94

6 VÝZKUM PEDAGOGICKÝCH ZNALOSTÍ STUDENTŮ



ZNALOSTI O DIDAKTICKÝCH PROSTŘEDCÍCH A MÉDIÍCH

O využívání médií ve výuce si myslím... Indukovaná
kategorie

Zastoupení
odpovědí

abs.
četnost
(počet)

rel.
četnost

(%)

že by měly být co nejčastější;
ve výuce by se měla využívat velmi často;
velmi užitečné;
je dobré, když se používají, děti mají větší rozhled;
jsou důležitá...

pozitivní
pojetí

(přijímání)
38 31,93

proč ne, ale v míře;
měly by být součástí, ale neměly by převažovat;
pokud to není pravidlem a není to příliš často,
pak je to určitě velmi dobré...

neutrální
pojetí

(přijímání
s výhradami)

23 19,33

že by se měla používat co nejméně;
pozor na špatný vliv některých programů;
média typu televize, video, satelit nedoporučuji
vůbec;
že není zapotřebí...

negativní
pojetí

(odmítání)
4 3,36

zpestří výuku;
zdroj informací;
názornost;
děti hodina baví;
usnadňují pochopení látky;
lepší zapamatování;
výborná metoda upoutání pozornosti;
zvyšují zájem žáků;
umožní to lepší představivost...

funkce
médií 54 45,38

Celkem vyhodnocovaných výroků 119

Tab. 25: Odpovědi na nedokončenou větu: O využívání médií ve výuce si myslím...

Komentář: Odpovědi na otázku: O využívání médií ve výuce si myslím... (n = 119)
jsme třídili podle dvou hledisek: a) pojetí médií na škále od pozitivního přes neutrál-
ního až k negativnímu; b) podle funkcí, která média ve výuce mohou plnit (zdroj
informací, prostředek pro lepší zapamatování aj.).

Interpretace:

� Celkem 38 výroků hodnotí využívání médií ve výuce pozitivně (přijímání): že by měly
být co nejčastější; ve výuce by se měla využívat velmi často aj. Dalších 23 výroků hodnotí
neutrálně (přijímání s výhradami): že je potřebná a užitečná, ale v omezené míře, nic se
nesmí přehánět; aj. 4 výroky hodnotí negativně (odmítání): měla by se používat co
nejméně; média typu televize, video, satelit nedoporučuji vůbec; že není zapotřebí.
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� Mezi těmito hodnotícími výroky jsou i takové, které zdůvodňují, proč jsou média
hodnocena pozitivně, neutrálně či negativně. Dokladem toho, jak o této proble-
matice studenti přemýšlejí, mohou být např. takové výroky: nejsou vůbec na škodu, ale
důležitá je následná debata, hodnocení a vyjádření se k tomu, co jsme právě viděli, slyšeli.

� Zajímavá kategorie vznikla z výroků, které se vztahovaly k funkci médií (54).
Nejvíce naplněna byla kategorie zpestření (19), dále kategorie zdroj informací
(10), následují kategorie názornost (7), pochopení (5), zábavnost (5), zapamato-
vání (3), pozornost (2), zájem (2), představivost (1).

ZNALOSTI O KONTEXTU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Úkolem ředitelů by mělo být především... Indukovaná
kategorie

Zastoupení odpovědí

abs.
četnost
(počet)

rel.
četnost

(%)

zajistit pro školu učitele;
vycházet učitelům vstříc;
udržovat dobré vztahy mezi učiteli;
podporovat další vzdělávání učitelů;
zastat se učitelů;
vytvořit dobrý pracovní kolektiv...

starostlivost
o učitele 92 43,80

zajišťovat chod a podmínky školy;
vést (řídit) školu;
inovovat školu;
organizovat školní dění;
reprezentovat školu;
řešit vzniklé problémy...

starostlivost
o školu

85 40,48

vycházet vstříc žákům;
naslouchat žákům;
být pro žáky autoritou;
starat se o zájmy žáků;
nechat se poznat dětem...

starostlivost
o žáky 33 15,72

Celkem vyhodnocovaných výroků 210

Tab. 26: Odpovědi na nedokončenou větu: Úkolem ředitelů by mělo být především...

Komentář: Výroky, které byly shromážděny v rámci odpovědi na nedokončenou větu:
Úkolem ředitelů by mělo být především... (n = 210), jsme třídili do tří kategorií na
základě toho, kterým směrem je podle názoru studentů starostlivost ředitelů upře-
na (starostlivost o učitele, o školu, o žáky).

Interpretace:

� Jak je patrné ze zastoupení výroků, podle studentů je hlavním úkolem ředitele
starat se o učitele (92). Výroky směřují od zajistit pro školu učitele; vytvořit dobrý
pracovní kolektiv přes vycházet učitelům vstříc; podporovat další vzdělávání učitelů až
k zastat se učitelů aj.
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� Druhou nejvíce naplněnou kategorii výroků jsme nazvali starostlivost o školu a za-
hrnuli jsme do ní výroky (85), ve kterých byla řeč o škole jako o instituci, o škole
jako budově s tím, že úkolem ředitele je starat se o její vedení a chod: vést (řídit)
školu; zajišťovat chod a podmínky školy. Pouze v několika málo případech se objevil
motiv inovace a rozvíjení školy: inovovat školu. Pojmy z oblasti teorie školy jako
např. vize školy, kultura školy nebyly ve výpovědích studentů zastoupeny.

� Pouze 33 výroků spadalo do kategorie starostlivost o žáky. Jak jsme ukázali, stu-
denti vnímají úlohu ředitele jako více zaměřenou směrem k učitelům a ke škole
jako instituci a méně směrem k žákům samotným. Z výroků, které se obracejí smě-
rem k žákům jmenujme aspoň některé: vycházet vstříc žákům; naslouchat žákům;
starat se o zájmy žáků. Poněkud nadneseně vyznívá výrok: starat se o blaho žáků.

ZNALOSTI O KONTEXTU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Je mnoho rodičů, kteří si myslí, že... Indukovaná
kategorie

Zastoupení
odpovědí

abs.
četnost
(počet)

rel.
četnost

(%)

děti jim vychová škola;
škola je odpovědná za výchovu mládeže;
žáky musí všechno naučit učitel;
učitel přebírá jejich roli...

odpovědnost
přebírá
škola

48 44,45

učitelé jsou hloupí;
učitelé můžou za špatné známky svého dítěte;
učitel jejich dětem ve škole křivdí;
učitel si zasedl na jejich dítě;
učitelé jsou jejich nepřátelé;
učitelé jsou špatní a že před nimi musí dítě chrá-
nit, proto jim píšou různé omluvenky, i když dítě
bylo za školou;
učitel je ten nejhorší;
učitelé si nezaslouží přidat peněz, vždyť se jim
přidávají prázdniny;
učit na prvním stupni je snadné;
pracovat jako učitel je to nejjednodušší na světě...

negativní
pojetí osoby

a profese
učitele

40 37,04

jejich dítě je geniální;
mají nejchytřejší dítě na světě;
jejich dítě nemůže mít špatné známky, protože je
nejchytřejší...

pozitivní
pojetí

vlastního
dítěte

16 14,81

...důvěřují učitelům a váží si jich;
je to podle nich psychicky náročné povolání;
učitel dělá svou práci dobře;
učitelé mají jejich děti rádi, a proto učitelům po-
máhají...

pozitivní
pojetí

učitele jako
osoby

4 3,70

Celkem vyhodnocovaných výroků 108

Tab. 27: Odpovědi na nedokončenou větu: Je mnoho rodičů, kteří si myslí, že...
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Komentář: Výroky, které indukovala nedokončená věta: Je mnoho rodičů, kteří si
myslí, že... (n = 108), jsme utřídili do čtyř kategorií (odpovědnost přebírá škola, ne-
gativní pojetí učitele, pozitivní pojetí vlastního dítěte, pozitivní pojetí učitele).

Interpretace:

� Nejvíce byla výroky naplněná kategorie odpovědnost přebírá škola (48), v níž se
v různých variacích objevují výroky typu: děti jim vychová škola; škola je odpovědná
za výchovu mládeže; žáky musí všechno naučit učitel; učitel přebírá jejich roli...

� Negativní pojetí osoby učitele a učitelské profese (40) je shrnuto ve výrocích:
učitelé si odučí svých pět hodin a jdou domů; nezaslouží si přidat peněz; vždyť se jim přidá-
vají prázdniny; na prázdniny nevybírají náhradní volno nebo dovolenou; prázdniny
nemusí naddělávat; že učit by mohl každý, vždyť na tom nic není atd.

� Dalších 16 výroků vyjadřovalo pozitivní pojetí vlastního dítěte: jejich dítě je geniální;
mají nejchytřejší dítě na světě; jejich dítě nemůže mít špatné známky, protože je nejchytřejší aj.
Není bez zajímavosti, že právě tyto výroky byly často kombinovány s negativním po-
jetím učitele, což bylo někdy prezentováno jako jakýsi argument tohoto pojetí.

� Bohužel jen pouhé 4 výroky vyjadřují pozitivní pojetí učitele: důvěřují učitelům
a váží si jich; je to podle nich psychicky náročné povolání; učitel dělá svou práci dobře; učitelé
mají jejich děti rádi, a proto učitelům pomáhají.

� Otázkou je, zda to, co máme před sebou ve výpovědích studentů, jsou předsudky ne-
bo oprávněné obavy. V každém případě je v nich obsažena problematika, která by
měla být více tematizována v rámci učitelského vzdělávání.

6.4.2 Analýza pojmových map

Prvním krokem při analýze pojmových map bylo jejich skórování, kdy jsme částečně
modifikovali postup P. Tamira (viz kap. 6.3.2). U každé jednotlivé pojmové mapy
jsme skórovali:

� propojení jednotlivých pojmů (spoje)

� úrovně mapy, kdy spojnice vede od vyšších pojmů k nižším pojmům (hierarchie)

� větve mapy, kdy od jednoho pojmu vede spojnice ke dvěma nebo více pojmům,
nebo naopak od dvou nebo více pojmů vede spojnice k pojmu jednomu
(větvení).

Součet bodů za všechny tři hodnocené oblasti vyjadřuje míru elaborovanosti
pojmové mapy. Míra elaborovanosti mapy je kvantitativním údajem, ze kterého lze
v našem případě usuzovat na odpověï např. na tyto otázky: Která ze šesti oblastí pe-
dagogických znalostí studentů (vyjádřených v mapách) je nedůkladněji pokryta zna-
lostmi? Ve kterých oblastech naopak mají studenti méně znalostí? Který ze studentů
vytvořil nejvíce elaborovanou mapu? Který naopak nejméně elaborovanou mapu?
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Příloha 2 přináší přehled skóre všech vyhodnotitelných map (n = 565), jež
jsme získali od 103 studentů, kteří se účastnili tohoto výzkumného šetření. V této
příloze 2 jsou použity následující zkratky: číslo DPZ (pořadové číslo Dotazníku peda-
gogických znalostí studentů), S (spoje, tj. propojení mezi jednotlivými pojmy mapy),
H (hierarchie, tj. úrovně mapy), V (větvení mapy), � (suma, tj. skóre jednotlivé mapy
jako součet S + H + V). V posledním sloupci tabulky je uvedeno celkové skóre vyjádře-
né součtem skóre za šest dílčích map, které každý student vytvářel k šesti sledovaným
oblastem pedagogických znalostí.

Komentáře

� Výsledky naší snahy kvantifikovat pojmové mapy na základě jejich skórování odráží
příloha 2. Co se z ní přímo dozvídáme a na co lze z ní nepřímo usuzovat? Lze z ní
vyčíst, že relativně nejdůkladněji jsou u studentů pokryty znalosti o žákovi. Sou-
čet skóre všech dílčích map ke klíčovému slovu „žák“ dosahuje hodnoty 1845
bodů. S minimálním odstupem následují znalosti o učivu (1831 bodů), znalosti
o cílech výchovy a vzdělávání (1727 bodů), znalosti o didaktických prostředcích
a médiích (1700 bodů) a znalosti o realizaci a organizaci výuky (1681 bodů). Se
značným odstupem uzavírají pořadí znalosti studentů o kontextu výchovy a vzdělá-
vání (1004 bodů).

� Podíváme-li se na pojmové mapy jako na individuální případy, můžeme z tabulky
vyčíst, že nejvyšší celkové skóre (449 bodů) získala mapa studenta, jenž je skryt za
dotazníkem č. 43. Naopak nejnižším celkovým skóre (17 bodů) byla ohodnoce-
na mapa z dotazníku č. 92. Stejně tak je možné v tabulce nalézt nejvíce a nejméně
elaborované (skórované) dílčí mapy k jednotlivým oblastem pedagogických zna-
lostí studentů. Nejvíce elaborovanou mapu k cílům výchovy a vzdělávání (60 bodů)
viz dotazník č. 43, nejméně elaborovanou mapu k této oblasti (2 body) viz do-
tazník č. 69. Naznačeným způsobem lze nacházet tzv. extrémní případy a s nimi
pracovat v dalších fázích výzkumu.

Interpretace a diskuse výsledků

� Z výše uvedeného vyplývá, že pedagogické znalosti sledovaných studentů jsou ve
svém souhrnu poměrně vyvážené co do rozsahu, tj. kvantity. Z šesti sledovaných ob-
lastí pedagogických znalostí u studentů poněkud zaostávají znalosti o kontextu vý-
chovy a vzdělávání. Jak tuto skutečnost interpretovat? Napadají nás přinejmenším
dvě okolnosti, které se mohly podepsat na tom, že tato oblast znalostí dosáhla ve
srovnání s ostatními oblastmi poměrně nízkého skóre. První okolnost souvisí
s formální stránkou dotazníku, který tyto znalosti diagnostikoval jako šestou, tedy
poslední oblast znalostí. Domníváme se, že únava a možná někdy i nepříliš zřejmá
ochota respondentů vyplňovat dotazník se mohla podepsat na celkově nízkém
skóre. Druhou okolností, podle nás závažnější, bylo, že vytváření pojmové mapy ke
klíčovým slovům „kontext výchovy a vzdělávání“ od studentů vyžadoval spíše ab-
straktní uvažování a hledání souvislostí. Soudě z nižšího skóre těchto map, zdá se,
že u řady studentů není dostatečně rozvinuta potencialita reflexivního uvažování
o otázkách výchovy a vzdělávání v abstraktnější rovině.
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� Jednotlivé pojmové mapy vznikaly jako produkty subjektivní tvořivosti studentů
a jako takové jsou jedinečné a idiosynkratické, což s sebou přináší určitou
problematičnost při jejich vyhodnocování a následném srovnávání. Přikláníme
se k názoru, že s těmito produkty či artefakty studentů je třeba pracovat jako s in-
dividuálními případy a pokoušet se jim porozumět na základě hlubších kvalita-
tivních analýz (viz dále).

Dalším krokem, který následoval po skórování pojmových map, byla analýza
asociací ke klíčovým pojmům šesti oblastí pedagogických znalostí studentů. Jak jsme
při této analýze postupovali? Procházeli jsme pojmové mapy studentů ke každému
z šesti klíčových pojmů28 a zjišťovali jsme četnosti slov, které studenti asociovali ke
každému z těchto klíčových pojmů. Šlo nám o to, postihnout pouze pojmy v první
úrovni hierarchie mapy, tzn. brali jsme v úvahu pouze ta slova, která byla bezprostřed-
ně spojena s klíčovým pojmem.

Na základě četností asociovaných pojmů jsme stanovovali pořadí nejčastěji
frekventovaných asociací ke každé ze sledovaných oblastí pedagogických znalostí
studentů, které jsme se dále pokusili utřídit do kategorií vyšší úrovně obecnosti –
podobně jako při vyhodnocování odpovědí na nedokončené věty.

Následuje komentář, popis a interpretace výsledků, kterou v několika vybra-
ných případech doplňujeme ukázkou konkrétní pojmové mapy nebo její části.

ZNALOSTI O CÍLECH VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Pořadí nejčastěji
asociovaných pojmů

ke slovům
„cíle výchovy
a vzdělávání“

Induko-
vaná

kategorie

Pořadí nejčastěji asociovaných
pojmů ke slovům „cíle výchovy

a vzdělávání“

Induko-
vaná

kategorie

dovednosti (23x)
vědomosti (21x)

znalosti (15x)
schopnosti (14x)

všeobecný přehled (9x)
návyky (8x)
názory (7x)

motivace (5x)
postoj (4x)
radost (3x)

cíle jako
výsledky
a efekty

výchovy a
vzdělávání

individuální (9x) vs. sociální (7x)
obecné (5x) vs. specifické (5x)

autonomní (4x) vs. heteronomní (4x)
formální (4x) vs. materiální (4x)

adaptační (4x) vs. anticipační (3x)
abstraktní (4x) vs. konkrétní (3x)

teoretická
klasifikace

cílů
výchovy a
vzdělávání

Tab. 28: Asociace k pojmům: cíle výchovy a vzdělávání

Komentář: asociace k pojmu cíle výchovy a vzdělávání jsme rozdělili do dvou domi-
nantních kategorií. Podobně jako při vyhodnocování odpovědí na nedokončené
věty pracujeme s kategorií cíle jako výsledky a efekty výchovy a vzdělávání. V další kate-
gorii je zahrnuta teoretická klasifikace cílů výchovy a vzdělávání.
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28 Cíle výchovy a vzdělávání, žák, učivo, realizace a organizace výuky, didaktické prostředky a média,
kontext výchovy a vzdělávání.



Interpretace:

� Do kategorie cíle jako výsledky a efekty výchovy a vzdělávání jsou zahrnuty kon-
krétní pojmy jako např. dovednosti, vědomosti, všeobecný přehled, motivace, postoje aj.
Nejvíce frekventovaným pojmem jsou dovednosti (23x), jestliže bychom chápali
pojem vědomosti (21x) a znalosti (15x) jako synonyma, vyšel by jako nejvíce frekven-
tovaný pojem vědomosti/znalosti (celkem 36x). Podobně jako v odpovědích na ne-
dokončené věty i v pojmových mapách studenti v oblasti cílů upřednostňují
kognitivní dimenzi před afektivní, sociální, etickou aj.

� Do kategorie teoretická klasifikace cílů výchovy a vzdělávání lze zařadit pojmové
mapy, které byly vytvořeny s oporou o teoretické poznatky, takže je v nich užita
i odpovídající odborná terminologie. V těchto mapách se odrážejí „školní“ teo-
retické znalosti studentů (viz pojmová mapa 1).
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Pojmová mapa 1: Teoretická klasifikace cílů

CÍLE VÝCHOVY
A VZDĚLÁVÁNÍ

Teoretické = vědomosti
praktické = zkušenosti

Základní
pedagogické kategorie

Cíle abstraktní
a konkrétní

Cíle adaptační
a anticipační (předjímání dopředu)

Cíle obecné
a specifické

Autonomní =
přístup k sobě samému

heteronomní =
rodiče a ostatní

Cíle materiální
(informativní)

a formální
(formativní)

Cíle individuální
a sociální



ZNALOSTI O ŽÁKOVI

Pořadí nejčastěji
asociovaných

pojmů ke slovu
„žák“

Indukovaná
kategorie

Pořadí nejčastěji
asociovaných

pojmů ke slovu
„žák“

Indukovaná
kategorie

učitel (45x)
rodina a rodiče
(21x)
škola (19x)
kolektiv (13x)
třída (9x)
spolužáci (7x)

žák v síti
sociálních vztahů

vztah k... (16x)
vědomosti (14x)
dovednosti (8x)
učení (7x)
zájmy (6x)
snaha (6x)
postoje (5x)
schopnosti (5x)
nadání (4x)
píle (4x)
vlastnosti (4x)

žák v procesu
výchovy

a vzdělávání

člověk (26x)
osobnost (22x)
dítě (19x)
partner (11x)
bytost (10x)
individualita (6x)
jedinec (5x)
kamarád (5x)
objekt (4x)
spolužák (3x)

pojetí a role žáka

pilný (4x)
průměrný (3x)
poslušný (3x)
neposlušný (3x)
zvídavý (3x)
líný (2x)
inteligentní (2x)
přátelský (2x)
citlivý (2x)

vlastnosti žáka

Tab. 29: Asociace k pojmu: žák

Komentář: asociace ke klíčovému slovu žák jsme utřídili do čtyř dominantních
kategorií.

Interpretace:

� Kategorie žák v síti sociálních vztahů obsahuje asociační spoje, které vidí žáka ve
vztahu k učiteli (45x), k rodičům a rodině (21x), ke škole (19x), ke kolektivu (13x), ke
třídě (9x) a ke spolužákům (7x). Někteří studenti vytvořili pojmovou mapu tak, že
v ní žáka umístili „do sítě sociálních vztahů“ (viz pojmová mapa 2).

102

6 VÝZKUM PEDAGOGICKÝCH ZNALOSTÍ STUDENTŮ



� Co se týče pojetí a role žáka, podobně jako v odpovědích na nedokončené věty je
i v pojmových mapách nejčastěji užíván spoj: žák – člověk (26x). Dále následují
asociace jako osobnost (22x), dítě (19x), partner (11x), bytost (10x), individualita
(6x), jedinec (5x), kamarád (5x) aj. Některé pojmové mapy jsou vytvořeny tak, že
přinášejí výčet různých pojetí a rolí žáka (viz pojmová mapa 3).

� Kategorie žák v procesu výchovy a vzdělávání zahrnuje asociace, které ukazují
na souvislost mezi žákem a dalšími pojmy jako např.: vztah k... (16x), vědomosti
(14x), dovednosti (8x), učení (7x), zájmy (6x).

� Kategorie vlastnosti žáka zahrnuje (pojmová mapa 4) přídavná jména vyjadřující,
jaký žák je či jaký by měl být. Uváděny jsou jak pozitivní, tak negativní vlastnosti a cha-
rakteristiky žáka: pilný (4x), průměrný (3x), poslušný (3x), neposlušný (3x), zvídavý
(3x), líný (2x) aj. Pojmové mapy některých studentů obsahují výhradně adjektiva
vyjadřující vlastnosti žáka.

� Zvláštní pozornost by měla být věnována asociaci žák – problém – parchant, která
indikuje negativní pojetí žáka jako zdroje problému.
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ŽÁK Kolektiv

Spravedlnost Učitel

Spolupráce

Spolužáci Rodiče

Pojmová mapa 2: Žák v síti sociálních vztahů

ŽÁK

Individuum

Jedinec
Partner

Dítě

Osobnost

Pojmová mapa 3: Pojetí a role žáka



ZNALOSTI O UČIVU

Pořadí nejčastěji
asociovaných pojmů

ke slovu „učivo“

Indukovaná
kategorie

Pořadí nejčastěji
asociovaných pojmů

ke slovu „učivo“

Indukovaná
kategorie

žák (25x)
pomůcky (23x)
učebnice (20x)
učitel (19x)
osnovy (11x)
vědomosti (8x)
informace (6x)
poznatky (4x)

nositelé učiva
a výsledky

učení

opakování (10x)
výklad (8x)
zkušenost (8x)
(na)učit (6x)
vysvětlit (6x)
motivace (6x)

aktivity
spojené
s učivem

zajímavé (11x)
základní (9x)
názorné (6x)
nezajímavé (4x)
nudné (4x)
důležité (3x)
zábavné (3x)

atributy
učiva

matematika (6x)
cizí jazyk (4x)
přírodověda (4x)
vlastivěda (4x)
tělesná výchova (4x)
výtvarná výchova (4x)
český jazyk (3x)
prvouka (2x)
hudební výchova (2x)

učivo ve
vyučovacích
předmětech

Tab. 30: Asociace k pojmu: učivo
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ŽÁK

Drzý

Zakřiknutý

Samotářský

Poctivý

Pilný

Sebevědomý

Líný Lajdák

Zapomnětlivý

Pojmová mapa 4: Vlastnosti žáka



Komentář: asociace ke klíčovému slovu učivo jsme utřídili do čtyř kategorií.

Interpretace:

� Do kategorie nositelé učiva a výsledky učení spadá i nejčastěji asociovaný pojem
(k pojmu učivo) žák (25x), dále sem zahrnujeme pojmy, jako jsou pomůcky (23x),
učebnice (20x), učitel (19x) aj. Co se výsledků učení týče, v asociacích studentů
naprosto převažuje kognitivní dimenze zastoupená vědomostmi (8x), informace-
mi (6x) a poznatky (4x).

� V kategorii aktivity spojené s učivem jsou zahrnuty činnosti učitele (a žáka), které
se objevují v asociacích: opakování (10x), výklad (8x), zkušenost (8x), (na)učit (6x),
vysvětlit (6x), motivace (6x) aj.

� V kategorii atributy učiva (pojmová mapa 5) jsou zahrnuty pojmy, které vyjadřují,
jaké učivo je, nebo jaké má být zajímavé (11x), základní (9x), názorné (6x), nezají-
mavé (4x), nudné (4x), důležité (3x), zábavné (3x) aj.

� Mapy přinášející asociace typu učivo – jednotlivé vyučovací předměty. Ty jsou zahrnuty
do kategorie nazvané učivo ve vyučovacích předmětech (pojmová mapa 6) a jsou
zde zastoupeny v těchto četnostech: matematika (6x), cizí jazyk (4x), přírodověda
(4x), vlastivěda (4x), tělesná výchova (4x), výtvarná výchova (4x), český jazyk (3x),
prvouka (2x), hudební výchova (2x) aj.
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UČIVO

Přizpůsobené
schopnostem žáků

Srozumitelné

Učené netradičním
způsobem

Spjaté s přírodou

Využitelné v praxi

Pojmová mapa 5: Atributy učiva

UČIVO
Čísla

Přírodověda

Cizí

Mateřský

Zlomky

Matematika

Vlastivěda

Prvouka

Jazyk

Pojmová mapa 6: Učivo ve vyučovacích předmětech



ZNALOSTI O REALIZACI A ORGANIZACI VÝUKY

Pořadí nejčastěji
asociovaných pojmů
ke slovům „realizace
a organizace výuky“

Indukovaná
kategorie

Pořadí nejčastěji
asociovaných pojmů
ke slovům „realizace
a organizace výuky“

Indukovaná
kategorie

příprava (25x)
opakování (11x)
motivace (9x)
výklad (6x)
vysvětlování (3x)
procvičení (3x)

fáze

názorně (8x)
zábavné (7x)
systematicky (6x)
promyšlenost (5x)

atributy

hra – škola hrou (19x)
práce ve skup. (18x)
ve třídě (14x)
v přírodě (8x)
ve dvojicích (4x)
exkurze (3x)
individuálně (3x)
samostatně (2x)
tělocvična (2x)

organizační
formy

pomůcky (21x)
metoda (12x)
formy (4x)
média (2x)

determinanty

Tab. 31: Asociace k pojmům: realizace a organizace výuky

Komentář: asociace ke klíčovému pojmu realizace a organizace výuky jsme utřídili
do čtyř kategorií: fáze, organizační formy, atributy a determinanty výuky.

Interpretace:

� Často se v pojmových mapách objevuje členění výuky na jednotlivé fáze směřující
od její přípravy (25x) přes opakování (11x), motivování (9x), výklad (6x) k vysvětlo-
vání (3x) a procvičování (3x). Rozčlenění výuky na fáze tak, jak je zmiňuje odborná
literatura: motivace, expozice, fixace, diagnóza, aplikace (srov. Maňák 2003),
se v pojmových mapách studentů neobjevuje. Spíše než systémový pohled zde
převažuje nahodilost a neuspořádanost.

� K sousloví realizace a organizace výuky studenti dále přiřazovali organizační formy
výuky: hra – škola hrou (19x), práce ve skupinách (18x), ve třídě (14x), v přírodě (8x), ve
dvojicích (4x), exkurze (3x), individuálně (3x), samostatně (2x), tělocvična (2x). Od-
borné didaktické pojmy, které označují typy výuky, např. informativní, heuristická,
produkční, regulativní (srov. Maňák 2003) či koncepce vyučování (např. otevřené,
projektové, problémové aj.), se v pojmových mapách studentů nevyskytují. Napro-
ti tomu velmi frekventovaný je pojem škola hrou, který bude patrně plnit funkci
určitého zastřešujícího pojmu pro různé (alternativní) metody a formy výuky. Bylo
by jistě zajímavé zjišťovat, co přesně si studenti pod tímto pojmem představují.
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� Některé pojmové mapy vyjadřují atributy realizace a organizace výuky (pojmová
mapa 7). Studenti nejčastěji uvádí: názornost (8x), zábavnost (7x), systematičnost (6x)
a promyšlenost (5x). Objevují se i pojmové mapy, které jsou výčtem těchto atributů.

� Některé mapy obsahují pojmy, které by bylo možné označit za determinanty
realizace a organizace výuky (pojmová mapa 8). Jmenujme např. pomůcky (21x),
metody (12x), formy (4x) a média (2x).
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Pojmová mapa 7: Atributy výuky

Přizpůsobení
průběhu hodiny

REALIZACE A ORGANIZACE
VÝUKY

Stanovení
plánu výuky

Časové promyšlení

Práce ve skupinkách

Navození
klidné atmosféry

Střídání náročné
práce s lehčí

Vyslechnutí
názorů žáků

Střídání pohybu
a sezení v lavicích

Správné rozvržení hodin
ve vyučovacím dnu

Promyšlenost

Systematičnost Zajímavost

Dynamika

Smysluplnost

Zaměřenost
na činnost

Zkušenost

Kázeň

REALIZACE A ORGANIZACE
VÝUKY

Pojmová mapa 8: Determinanty výuky



� Celkově vzato, výčty konkrétních metod výuky jsou velmi ojedinělé. Jak jsme
ukázali výše, převažují výčty fází a organizačních forem výuky. Zajímavé je také
používání slova forma. Pouze ve čtyřech případech je míněno jako organizační
forma, jinak se používá např. formou hry, zábavnou formou aj.

ZNALOSTI O DIDAKTICKÝCH PROSTŘEDCÍCH A MÉDIÍCH

Pořadí nejčastěji
asociovaných pojmů

ke slovům „didaktické
prostředky a média“

Indukovaná
kategorie

Pořadí nejčastěji
asociovaných pojmů

ke slovům „didaktické
prostředky a média“

Indukovaná
kategorie

televize (41x)
video (27x)
počítač (20x)
internet (17x)
magnetofon (16x)

moderní
didaktické
prostředky

a média názornost (7x)
zpestření (7x)

porozumění (3x)
zábavnost (3x)

funkce
časopisy (20x)
učebnice (20x)
knihy (19x)
mapy (19x)
encyklopedie (14x)

klasické
didaktické
prostředky

a média

Tab. 32: Asociace k pojmům: didaktické prostředky a média

Komentář: asociace ke klíčovému pojmu didaktické prostředky a média jsme utří-
dili do tří kategorií. V prvních dvou kategoriích jsou zahrnuty moderní didaktické
prostředky a média a klasické didaktické prostředky a média. Třetí kategorii jsme
věnovali pojmům, které odkazují na jejich jednotlivé funkce.

Interpretace:

� V pojmových mapách studentů převažují tzv. moderní didaktické prostředky
a média, jako např. televize (41x), video (27x), počítač (20x), internet (17x), magne-
tofon (16x).

� Určitou protiváhu vůči moderním představují tzv. klasické didaktické prostředky
a média, jako jsou např. časopisy (20x), učebnice (20x), knihy (19x), mapy (19x),
encyklopedie (14x) aj.

� Samostatnou kategorii jsme věnovali výčtu funkcí, které mohou didaktické pro-
středky a média naplňovat (pojmová mapa 9). Studenti uvádějí na prvním místě
názornost (7x) a zpestření (7x), porozumění (3x), zábavnost (3x).
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� V těchto pojmových mapách převažují výčty konkrétních pomůcek a médií, méně
často jsou tyto výčty obohacovány o další souvislosti, jako jsou např. specifika využí-
vání pomůcek při výuce v různých vyučovacích předmětech (pojmová mapa 10).
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DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY
A MÉDIA

Praktičnost

Názornost

Všestrannost
Dostupnost

Různorodost

Účelnost

Pojmová mapa 9: Funkce didaktických prostředků a médií

Pojmová mapa 10: Pomůcky a média v různých vyučovacích předmětech

DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY
A MÉDIA

Rádio (většinou
do jazyka nebo do ČJ – básně)

Televize
(pořad zeměpisný

nebo přírodovědný)

Slovníky
(do AJ nebo NJ)Encyklopedie

Magnetofon nebo
CD přehrávač
(ukázky v HV)

Noviny a časopisy
(k vyhledávání určitých zpráv)

Učebnice
Mapy

(zeměpisné)

Tabulky a grafy



ZNALOSTI O KONTEXTU VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Pořadí nejčastěji
asociovaných pojmů
ke slovům „kontext

výchovy a vzdělávání“

Indukovaná
kategorie

Pořadí nejčastěji
asociovaných pojmů
ke slovům „kontext

výchovy a vzdělávání“

Indukovaná
kategorie

škola (36x)
rodina (20x)
třída (3x)
kroužky (3x)
kolektiv (2x)
mimoškolní akt. (2x)
společnost (2x)

formy učitel (19x)
rodiče (16x)

žáci (12x)
děti (2x)

ředitel (2x)

aktéři

spolupráce (25x)
vztahy (15x)
atmosféra (2x)

leitmotivy

Tab. 33: Asociace k pojmům: kontext výchovy a vzdělávání

Komentář: asociace ke klíčovému pojmu kontext výchovy a vzdělávání jsme utřídili
do tří kategorií. Na prvním místě uvádíme „formy“, k nimž studenti váží pojem kon-
text výchovy a vzdělávání. Následuje výčet „aktérů”, kteří jsou v těchto souvislostech
uváděni. Třetí kategorie zahrnuje „motivy“, které se k úvahám o kontextu výchovy
a vzdělávání vztahují.

Interpretace:

� Co se forem týče, ke slovnímu spojení kontext výchovy a vzdělávání byla nejčastěji
asociována slova škola (36x) a rodina (20x). Další pojmy jsou uváděny s minimální
frekventovaností třída (3x), kolektiv (3x) aj.

� Skutečnost, že v úvahách studentů o kontextu výchovy a vzdělávání dominuje
vztah školy a rodiny, se odráží i ve vysoké frekventovanosti pojmů učitel (19x), rodiče
(16x) a žáci (12x), které jsme zahrnuli do kategorie s názvem aktéři (pojmová
mapa 11).

� Leitmotivem studentských úvah o kontextu výchovy a vzdělávání je spolupráce (25x).
Tímto pojmem studenti často propojují pojmy, jako jsou rodina, škola, učitelé, rodi-
če, žáci aj. Není proto divu, že velmi frekventovaným pojmem je zde vztah (15x).
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� Souhrnem lze říci, co se kontextu výchovy a vzdělávání týče, jde zde především
o spolupráci a o vztahy, a to zejména mezi školou a rodinou, tj. mezi učiteli, žáky
a jejich rodiči.

� Zdá se, že problematika vztahu rodiny a školy je v úvahách studentů do té míry
dominantní, že zastiňuje další vazby jak na mikroúrovni (výuka, učení aj.), tak
na makroúrovni (navazující školy, vzdělávací systém aj.).

� Ve výpovědích studentů je patrná absence pojmů z teorie školy či managementu
vzdělávání. Pojmy jako např. kultura školy, image školy, profil školy se ve výpovědích
studentů neobjevují.

6.5 Případová studie Anny K.

Na tomto místě představíme případovou studii, jejímž cílem bylo zaostřit
pohled na pojmové mapy jedné studentky (Anna K.) a pokusit se o jejich hlubší
interpretaci29. Výběr případu byl záměrný a řídil se kritériem dostupnosti, resp.
ochoty studentů podílet se na této intenzivnější fázi výzkumu, v níž šlo o práci s indi-
viduálními případy. Anna K. (věk 20 let) byla v době realizace výzkumu studentkou
prvního ročníku oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy na PdF MU v Brně.
Kromě několika návštěv a náslechů škol neabsolvovala žádnou učitelskou praxi.
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KONTEXT VÝCHOVY
A VZDĚLÁVÁNÍ

Spolupráce

Kolektiv

Škola

Rodina

Důvěra
k učiteli

Všechny
roviny

Podpora

Pomoc

Ochota

Partneři Děti

Rodiče

Prarodiče
SourozenciVlastnosti

Vztahy

Učitelé

Vedení školy

Pojmová mapa 11: Kontext výchovy a vzdělávání a jeho aktéři

29 Nutno zmínit, že do této fáze jsme vstupovali s určitými předchozími zkušenostmi získanými v letech
2001 - 2002 při zkoumání pedagogických znalostí studentů učitelství a zkušených učitelů, které jsme
zpracovávali právě formou případových studiích (viz Janík 2002).



Jaký postup jsme uplatnili v této části výzkumu? Předmětem případové stu-
die se staly pojmové mapy Anny K., které byly získány při sběru dat (viz kap. 6.3).
Nad těmito šesti pojmovými mapami (cíle výchovy a vzdělávání, žák, učivo, realizace
a organizace výuky, didaktické prostředky a média, kontext výchovy a vzdělávání)
jsme s Annou K. vedli polostrukturované interview založené na dialogickém kon-
senzu (srov. kap. 5.6.3). Neosobovali jsme si výhradní právo interpretovat pojmové
mapy, naopak, stáli jsme o to, aby při jejich interpretaci měla podstatné slovo Anna
K., neboť zde jde především o „její případ“.

Jejím úkolem bylo předložené pojmové mapy slovně okomentovat (audio-
záznam). Protože jsme chtěli zjistit, jakou váhu přikládá jednotlivým pojmům ve své
mapě, požádali jsme ji, aby u každé pojmové mapy číslem „1“ označila pojem, který
je pro ni nejdůležitější, číslem „2“ druhý nejdůležitější pojem a číslem „3“ třetí nej-
důležitější pojem. Eventuální argumenty a poznámky, jimiž Anna K. tuto aktivitu
provázela, byly nahrávány a následně byl pořízen jejich transkript.

V dalším textu jsou znázorněny pojmové mapy Anny K. k šesti sledovaným
oblastem pedagogických znalostí spolu s jejich komentářem, kdy Anna K. hodnotila
důležitost jednotlivých pojmů číslicemi 1, 2 a 3. Dále navazuje pokus o interpretaci
pojmové mapy jako celku o šesti součástech, pro který je charakteristická snaha
o hledání souvislostí mezi jednotlivými oblastmi či pojmy. Tato interpretace je výsled-
kem dialogického konsenzu.

Anna K.: Nejdůležitější je rozvoj dovedností žáka a umění využití teorie v praxi. Jsou děti,
které se nenaučí teorii, takže to nemůžou využít v praxi. Potom empatie,
to začlenění se do kolektivu. A potom láska k přírodě.
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CÍLE VÝCHOVY
A VZDĚLÁVÁNÍ

Umění využití
teorie v praxi

Rozvoj dovedností
žáka

Všeobecný přehled

Kulturní rozhled

Začlenění
do kolektivu

Láska k přírodě

Empatie

Znalost základních
zákonitostí

Vnímavost

Pojmová mapa 12: Anna K. – Cíle výchovy a vzdělávání



Anna K.: Žák, to je v první řadě osobnost, dále, že se mění v průběhu školy, takže po
něm nebudeme moci chtít stejné věci v první a v páté třídě. A také je za-
potřebí podněcovat jeho zvídavost.

Anna K.: Učivo musí být srozumitelné, to je na prvním místě, protože, když to děti ne-
pochopí, tak nemá cenu je to učit, protože to stejně nebudou používat.
Na druhém místě využitelné v praxi a na třetím místě spjaté s přírodou.

Anna K: Nejdůležitější bych dala nepodávat hotové poznatky, někdy to ale nejde.
Ale tam, kde to jde, tak aby k tomu došly samy. Potom střídání činností,
protože dlouho nevydrží, a potom nejenom ve třídě, ale i venku.
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Pojmová mapa 13: Anna K. – Žák

ŽÁK

Mění se
v průběhu školy

Dítě

Osobnost

Zvídavý

Člověk

Pojmová mapa 14: Anna K. – Učivo

UČIVO

Přizpůsobené
schopnostem žáků

Srozumitelné

Učené netradičním
způsobem

Spjaté s přírodou

Využitelné v praxi



Anna K.: Určitě hry, protože to děcka nejvíc baví. Za druhé dramatická výchova, to
jsem myslela, aby si to děti zkusily zahrát. A za třetí časopisy, aby si v tom
něco hledaly.
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Pojmová mapa 15: Anna K. – Realizace a organizace výuky

REALIZACE A ORGANIZACE
VÝUKY

Zábavná
forma

Hodně her

Střídání činností
Ne jen ve třídě,

ale i venku v přírodě

Nepodávat
hotové

poznatky,
ale dovést
k nim děti
samotné

Nechat děti
vymyslet část hodiny
(třeba skupinově)

Práce
ve skupinách

Pojmová mapa 16: Anna K. – Didaktické prostředky a média
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Vzdělávací
programy

v TV a na videu

Časopisy, články

Písně
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Soutěže

Tvorba a řešení křížovek

Dramatická
výchova

Články v novinách

DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY
A MÉDIA



Anna K.: První je přátelské prostředí, potom spolupráce žáků, učitelů a rodičů a třetí, že
učitel není náhrada za rodiče. A víc k tomu nemám.

Po hodnocení důležitosti pojmů v jednotlivých mapách měla Anna K. za úkol
uvést, která ze šesti oblastí je pro ni nejdůležitější. Uspořádala je v pořadí: 1.) žák, 2.)
kontext výchovy a vzdělávání, 3.) učivo. Dále měla za úkol hledat souvislosti mezi
jednotlivými pojmy šesti pojmových map a objasňovat, proč a jak spolu souvisí. Podle
Anny K.: „osobnost žáka souvisí se začleněním do kolektivu, s rozvojem dovedností, uměním
využití teorie v praxi ...asi ty hry bych spojila se srozumitelností učiva, protože hry děti baví,
většinou hned pochopí ...učivo využitelné v praxi souvisí s časopisy a hrami, protože se dají hrát
hry jako na život ...třeba v matematice jim dám domino, oni pochopí, že pětka patří k pětce...
... že poznají, že je to pětka, tak to pochopí ...přátelské prostředí, dobré vztahy a empatie a k tomu
bych přidala spolupráci učitelů, žáků a rodičů, protože to k tomu také přispívá ...lásku k pří-
rodě bych propojila s učením nejen ve třídě, ale i venku ...a využití teorie v praxi bych dala
k tomu nepodávat hotové poznatky – třeba, že dětem nastíním ten problém a ony budou samy
vytvářet řešení, samy si na to přijdou – a to přispívá k rozvoji dovedností žáka a k umění využití
teorie v praxi ...hry bych ještě propojila se střídáním činností ...dramatická výchova taky
přispívá k rozvoji osobnosti žáka. ...že se žák mění v průběhu školy, to souvisí taky s učivem...“

Tento velmi zestručněný záznam z hlasitého uvažování Anny K. nad pojmo-
vými mapami naznačuje, že pedagogické znalosti jsou velmi bohatou a různorodou
strukturou, která sestává z různých typů znalostí a forem jejich organizace. Vedle hod-
notových aspektů zahrnuje tato struktura i argumenty, které ji „drží pohromadě“.
Kromě toho obsahuje také celou řadu konkrétních příkladů, jejichž zdrojem jsou
pedagogické zkušenosti a prožitky Anny K.

Pracovat s pojmovými mapami jako s jednotlivými případy umožňuje vydat
se k jejich individualitě a zaobírat se jejich jedinečností. Na druhé straně však nevysta-
číme pouze s případovými studiemi pedagogických znalostí, neboť nepostihují je-
jich mnohost a různorodost. Při zkoumání tohoto fenoménu se ukazuje jako
potřebné kombinovat kvalitativní a kvantitativní přístupy, protože jejich kombinací lze
propojovat jedinečnost s mnohostí pedagogických znalostí.
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Pojmová mapa 17: Anna K. – Kontext výchovy a vzdělávání
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6.6 Shrnující diskuse nálezů a závěry

6.6.1 Závěry obsahové

Cílem výzkumu bylo diagnostikovat obsah pedagogických znalostí studentů
oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Jak se podařilo naplnit tento cíl? Jaký je obsah pe-
dagogických znalostí zkoumaných studentů? Podrobnější vyhodnocení za každou
ze šesti sledovaných oblastí jsme prezentovali v předchozí kapitole (6.4), kde jsme
odděleně vyhodnocovali odpovědi na nedokončené věty a pojmové mapy. Na tomto
místě se pokusíme předložit určité shrnující závěry:

� Znalosti studentů o cílech výchovy a vzdělávání zahrnují teoretické znalosti o kla-
sifikacích různých druhů cílů vyjádřených v diádách, jako jsou např. cíle individuál-
ní versus sociální, obecné versus specifické, autonomní versus heteronomní aj. Vedle
těchto klasifikací cílů pomocí abstraktnějších kategorií studenti disponují také
konkretizovanými znalostmi cílů. Přitom zde jednoznačně převažuje orientace
na kognitivní dimenzi cílů výchovy a vzdělávání, která je charakterizována pojmy,
jako jsou znalosti, vědomosti, informace aj. Následuje orientace na afektivní dimenzi,
např. radost, aby je to bavilo aj., dále na dimenzi materiální, pragmatickou, sociální,
etickou a osobnostní (srov. tab. 16). V některých případech jsou cíle vyjadřovány
v podobě výsledků a efektů výchovy a vzdělávání – tedy to, co by si měli žáci s sebou
do života odnést (vybavenost). I zde dominuje kognitivní dimenze, následuje
dimenze sociální, pragmatická, afektivní a etická. V řadě případů dochází ke
kombinaci několika uvedených dimenzí a studenti podávají své znalosti a pojetí
cílů jako více či méně ucelenou strukturu.

� Znalosti o žákovi u studentů v prvé řadě zahrnují pojetí žáka, které je v odpovědích
na nedokončené věty i v pojmových mapách vyjadřováno nejčastěji těmito slovy:
člověk, osobnost, partner, osoba, dítě, individualita, cíl, materiál, objekt aj. S pojetím žáka
souvisí také znalosti, které se vztahují k jeho různým rolím a vlastnostem: pilný,
průměrný, poslušný, neposlušný, zvídavý aj. Dále do hry vstupují (kontextuální)
znalosti o souvislostech, kdy je žák umisťován do sítě sociálních vztahů: žák a učitel,
žák a rodiče, žák a kolektiv, žák a třída, žák a spolužáci aj. Další oblast znalostí o žáko-
vi se vztahuje k výchovně-vzdělávacímu procesu, přičemž se zde opět dostávají do
hry výsledky a efekty výchovy a vzdělávání – tentokrát se zřetelem na žáka. Domi-
nantní jsou zde spoje žák a vztah k..., žák a vědomosti, žák a dovednosti, žák a učení
aj. Jako procedurální či praktické je možné označit ty znalosti studentů, které
indukovala odpověï na nedokončenou větu: Když část žáků stále nerozumí učivu,
řeším to takto... Tyto znalosti mají často podobu učitelského receptu, protože po-
dávají praktický návod na řešení výše uvedené situace, např.: znovu se pokusím
látku vysvětlit, použiji obrázek, model, popíšu konkrétní případ ve skutečnosti...

� Co se znalostí o učivu týče, studenti disponují (kontextuálními) znalostmi o sou-
vislostech typu: učivo a žák, učivo a pomůcky, učivo a učebnice, učivo a učitel, učivo
a osnovy aj. Dále jsou zde zahrnuty znalosti o aktivitách spojených se zpro-
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středkováváním učiva: opakování, výklad, (na)učení, vysvětlení, motivace aj. Rovněž
sem patří faktické znalosti v podobě výčtu jednotlivých vyučovacích předmětů
na základní škole. Pomocí konkrétněji formulovaných nedokončených vět jsme
zjišťovali, jaké znalosti a pojetí mají studenti o vědomostech žáků a o učebni-
cích. Studenti na jedné straně vyjadřovali, jaké vědomosti žáků jsou: důležité, in-
dividuální, rozdílné aj., a na druhé straně uváděli své názory na to, jaké by měly
být: praktické, trvalé, základní aj. Co se znalostí a pojetí učebnic týče, ukázalo se,
že učebnice je studenty vnímána převážně jako: pomůcka, vodítko, inspirace aj.

� Znalosti o realizaci a organizaci výuky zahrnují spíše praktické než teoretické
znalosti fází výuky: příprava, opakování, motivace, výklad. Dále sem spadají znalosti
o různých organizačních a jiných formách: škola hrou (hra), práce ve skupinách,
práce ve třídě, práce ve dvojicích, znalosti o atributech výuky: názornost, zábavnost,
systematičnost, promyšlenost a znalosti o determinantách výuky: pomůcky, metody,
formy aj. Prostřednictvím nedokončené věty jsme zjišťovali metakognitivní zna-
losti studentů vztahující se k tomu, jak rozšiřují svůj metodický rejstřík: pozorová-
ním praxe jiných učitelů, četbou literatury, studiem učitelství, reflexí praxe, vlastním ex-
perimentováním. Další nedokončená věta zjišťovala, jakým pojetím alternativních
metod a forem výuky studenti disponují: od pozitivního pojetí (jsou vhodné), přes
neutrální pojetí (jsou dobré, ale náročné na práci učitele a na čas) až k negativnímu
pojetí: Desítky let škola fungovala klasickým způsobem, vše bylo v pořádku a nikdo nic ji-
ného nevymýšlel, vládla spokojenost. Tak proč nyní?

� Znalosti o didaktických prostředcích a médiích zahrnují převážně faktické zna-
losti vyjadřované formou výčtů, které lze rozdělit do dvou kategorií. Výčty „mo-
derních“ prostředků a médií: televize, video, počítač, internet a výčty „klasických“
prostředků a médií: časopisy, učebnice, knihy, mapy. Dále sem spadají znalosti o funk-
cích, které mohou didaktické prostředky a média naplňovat: názornost, porozu-
mění, zpestření, zábavnost aj. Prostřednictvím nedokončených vět jsme zjišťovali,
co studenti využíváním pomůcek sledují: porozumění a pochopení, zapamatování,
motivace a vzbuzení zájmu, názornost, zpestření výuky, zábavnost výuky aj. Další ne-
dokončená věta zjišťovala studentské pojetí médií ve výuce, které směřovalo od
pozitivního pojetí (měly by být co nejčastější) přes neutrální pojetí (proč ne, ale v míře)
až k negativnímu pojetí (není zapotřebí). Některé ze znalostí indukovaných touto
nedokončenou větou se vztahovaly k funkcím médií, z nichž nejčastěji byla zmi-
ňována funkce: zpestření, následovaly funkce jako zdroj informací, názornost, pocho-
pení, zábavnost, zapamatování aj.

� Co se znalostí o kontextu výchovy a vzdělávání týče, dominuje zde pojetí vztahu
rodiny a školy, který se dále odráží ve vztahu mezi učiteli, žáky a rodiči. Leitmoti-
vem je zde spolupráce a z ní vyplývající vztahy. Na základě odpovědí na nedokon-
čené věty jsme zjišťovali pojetí a znalosti studentů vztahující se k roli a úkolům
ředitelů. Ukázalo se, že ve studentském pojetí dominuje představa ředitele
starajícího se o učitele, následuje představa ředitele starajícího se o školu a s vel-
kým odstupem uzavírá představa ředitele starajícího se o žáky. Do odpovědi na
nedokončenou větu: Je mnoho rodičů, kteří si myslí, že... měli studenti promítnout
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své představy o tom, co si o učitelích myslí „mnoho rodičů“. Ze 109 výroků byly
pouze 4 pozitivní: rodiče důvěřují učitelům a váží si jich; učitelé mají jejich děti rádi aj.
Ve 105 zbývajících výrocích jsou učitelé hodnoceni negativně: jsou hloupí; můžou
za špatné známky jejich dítěte; jsou jejich nepřátelé.

Přesto, že zkoumání rozsahu, struktury a povahy pedagogických znalostí
studentů nebylo explicitně formulováno jako cíl výzkumu, rádi bychom připojili
několik poznámek i k těmto aspektům pedagogických znalostí, kterým hodláme
věnovat pozornost v dalších výzkumech.

Na rozsah pedagogických znalostí zkoumaných studentů usuzujeme z míry
elaborovanosti map (kap. 6.2.5), kde se ukazuje, že nejrozsáhlejší znalosti mají stu-
denti o žákovi, následují znalosti o učivu, o cílech výchovy a vzdělávání, o didaktických
prostředcích a médiích, o realizaci a organizaci výuky a uzavírají znalosti o kontextu výchovy
a vzdělávání. Co do rozsahu jsou jednotlivé oblasti znalostí u studentů poměrně
vyváženy s výjimkou znalostí o kontextu výchovy a vzdělávání, které jsou u studentů
výrazně méně elaborované (srov. kap. 6.2.5), což lze interpretovat tak, že u řady
studentů chybí ochota přemýšlet o této problematice v abstraktnější rovině.

Z jakých komponent pedagogické znalosti studentů sestávají a jaká je jejich
struktura? Odpovědi na tyto otázky zatím nejsme schopni předložit. Na základě
našich šetření se však zdá oprávněné uvažovat o pedagogické znalosti jako o širší
kognitivní struktuře. Při analýze výzkumného materiálu se ukázalo, že znalosti stu-
dentů představují strukturu, která zahrnuje nejen různé typy znalostí (teoretické
vs. praktické, deklarativní vs. procedurální aj.), ale také různé formy organizace
těchto znalostí, jako jsou např. subjektivní teorie (viz příklady dále).

� Teoretické – deklarativní – statické znalosti (např. cíle autonomní versus heteronomní).

� Praktické – procedurální – dynamické znalosti (např. když část žáků nerozumí učivu,
řeším to takto: zkusím jednoho žáka, který látce rozumí, aby se ji pokusil spolužákům vysvětlit
sám).

Výzkumný materiál obsahoval i subjektivní teorie, které chápeme jako zvláštní
formu organizace znalostí. Šlo o výroky, které obsahovaly argumentační strukturu,
např. využíváním pomůcek sleduji lepší porozumění novému učivu, pro mladší děti je obtížné
abstraktně myslet, pokud si na globus mohou sáhnout, lépe chápou.

Co do povahy lze pedagogické znalosti studentů souhrnem hodnotit takto:

Od fráze až po originalitu – mnohé výroky studentů mají podobu nic neříka-
jícího klišé: žák je pro mě nejen žák, ale taky člověk; o využívání médií ve výuce si myslím, že
nejsou zapotřebí. Následují „pedagogické slogany“ – často vyjádřené metaforami: žák
není pouze nádoba, kterou je nutné zaplnit, ale spíše pochodeň, kterou je nutno zapálit. V ně-
kolika případech vyjadřují studenti ve svých odpovědích originální názory, které
dokladují jejich tvořivé přemýšlení o pedagogické problematice: žák je pro mě okno –
zpětná vazba toho, jak učím.

Od přebírání názorů, přes jejich sdílení až po kritickou reflexi – učitelé jako
profesní skupina disponují určitými sdílenými znalostmi. Z výpovědí řady studentů
je patrné, že některé názory, postoje i typické způsoby jednání v určitých situacích
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přebírají (např. od svých cvičných učitelů – srov. tab. 22) a sdílejí je. Příkladem
široce sdíleného názoru či postoje je: O alternativních metodách a formách práce si mys-
lím, že v odpovídající míře vhodně doplňují výuku. Přebírat a sdílet lze i způsoby jednání
v určitých situacích, např.: Když část žáků nerozumí učivu, řeším to takto – dětem, co po-
chopily, dám samostatnou práci a individuálně, popř. ve skupinách se budu věnovat těm,
které zatím nepochopily. Přebírání a sdílení hraje při socializaci studentů do profesní
skupiny učitelů významnou roli. Nemělo by však probíhat nekriticky. Studenty je
třeba vést k tomu, aby si argumentovali a zdůvodňovali to, co se jim předkládá. Uka-
zuje se, že někteří ze studentů zkoumaného souboru jsou ve schopnosti kritické
reflexe dále než jiní. Z několika výpovědí je patrné, že u nich začíná fungovat schop-
nost kritické reflexe ve smyslu zamýšlení se nad smyslem a souvislostmi určitých
pedagogických jevů a otázek, např.: Uvažuji nad řešením různých situací, které mohou
nastat; o alternativních metodách a formách práce si myslím, že jsou dobré, ale náročné na
práci učitele a na čas.

Spíše předsudky než oprávněné obavy – ve výrocích některých studentů lze
nalézt určité předsudky vůči některým skutečnostem. Nejvýrazněji se tyto předsudky
odrážely v odpovědi na nedokončenou větu: Je mnoho rodičů, kteří si myslí, že... Velmi
frekventovaná zde byla dokončení typu: učitelé jsou hloupí; mohou za špatné známky
jejich dítěte; jejich dětem ve škole křivdí; pracovat jako učitel je to nejjednodušší na světě. Do-
mníváme se, že jde spíše o předsudky než o oprávněné obavy, a soudíme tak z nálezů
jiných výzkumů, které ukazují, že učitelé sami sebe hodnotí mnohem negativněji,
než je hodnotí ostatní lidé.

Spíše konkrétní výčty než abstraktní zobecnění – ve výpovědích studentů
převažují spíše konkrétní pojmy, přičemž oblíbené jsou zejména výčty jako např.:
učebnice jsou pro mě pomůckou, nápadem, inspirací, vodítkem. Ve výpovědích studentů
se prakticky nesetkáme s odbornými definicemi pojmů. Pokusy o definování pojmů
se realizují na základě výčtů charakteristik, které jsou většinou neúplné a nerelevantní.
Typická je zde absence odborných termínů.

Celkově vzato lze říci, že ve studentských výpovědích dominuje spíše jazyk
praxe než jazyk teorie. Podíváme-li se na jednotlivé výroky, zjistíme, že v nich téměř
zcela chybí odborné pojmy, jako jsou např.: diagnostika, styl učení, socializace, prekon-
cepce, kurikulum, konstruktivismus, kognitivní konflikt aj.30 Jak interpretovat toto zjiště-
ní? Dalo by se očekávat, že studenti budou aktivně disponovat základní terminologií
pedagogických a psychologických disciplín, jimiž na fakultě prošli a z nichž složili
zkoušku či získali zápočet. Tato představa se ukázala jako iluzorní. Ve výpovědích
studentů naprosto převažuje jazyk praxe. O jakou praxi však jde? Jde o praxi, v níž
byli a částečně ještě jsou v roli žáků a studentů. Z této praxe si odnášejí určité zna-
losti, dovednosti, zkušenosti, návyky a postoje, které ve svém souhrnu představují
jejich profesní (před)vybavenost, s níž vstupují do učitelského vzdělávání, aby zde
byli vedeni k její hlubší teoretické reflexi.
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6.6.2 Závěry metodologické

Cílem výzkumu v rovině metodologické bylo posoudit přednosti a nedostatky
techniky nedokončených vět a techniky pojmového mapování při diagnostice pe-
dagogických znalostí. Naše zkušenosti ukazují, že ve fázi sběru dat se kombinace obou
těchto technik osvědčila jako funkční vzhledem k sledovanému cíli. Přesto se při
jejich uplatnění objevily určité metodologické problémy, které shrnujeme dále:

� Projektivní technika založená na nedokončených větách, stejně jako technika
nestrukturovaného pojmového mapování se ukazují jako „příliš otevřené“. Od-
povědi na nedokončené věty, stejně jako pojmové mapy mohou nabývat nesčet-
ných podob podle toho, kdo je jejich autorem a který aspekt v rámci zadaného
podnětu akcentuje. Nedokončené věty lze formulovat tak, aby zužovaly možný
rozptyl odpovědí, pojmové mapování lze „pouzavřít“ tím, že je budeme struktu-
rovat, tzn. zadáme nejen klíčový pojem, ale i další pojmy. Úkolem zkoumaných
osob potom bude tyto pojmy pouze uspořádat do pojmové struktury (propojit
je mezi sebou). Ovšem v okamžiku, kdy budou pojmy zadány „zvenčí“, nezkoumá-
me implicitní (subjektivní) konstrukty učitelů, nýbrž pouze to, jak učitelé mani-
pulují s těmito zadanými pojmy.

� Pojmové mapování samo o sobě generuje převážně deklarativní znalosti (srov.
Čáp, Mareš 2001, s. 469). Pro diagnostikování procedurálních znalostí je techni-
ka pojmového mapování použitelná tehdy, jestliže na ni bude navazovat rozho-
vor obsahující konfrontační otázky, na jejichž základě by učitel mohl generovat
své subjektivní hypotézy – např.: Jaké mohou být podle vás důsledky direktivního stylu
vyučování? Rovněž nedokončené věty je možné formulovat tak, aby odpověï na
ně přinášela procedurální znalosti. Vhodným příkladem je např. věta: Když část
žáků učivu stále nerozumí, řeším to takto... V odpovědích na takto formulované věty
učitel zvědomuje intenci svého jednání. Tyto odpovědi mají často podobu „uči-
telského receptu“, který popisuje strategie řešení dané situace učitelem.

� Odpovědi na nedokončené věty, stejně jako pojmové mapy jsou ve značné míře
idiosynkratické (svérázné, navzájem velmi odlišné), protože vznikly na základě
mnohoznačného podnětu. Obzvlášť nestrukturované pojmové mapování gene-
ruje mapy, které jsou pro svoji různost navzájem obtížně srovnatelné.

� Odpovědi na nedokončené věty, stejně jako pojmové mapy jsou subjektivní.
Data, která jsou v nich obsažená, mají svoji biografii, a proto je vhodné prezen-
tovat je formou případových studií, které zohlední jejich biografický kontext.

� Technika nedokončených vět i technika pojmového mapování se ukazují jako
vhodné také pro (auto)diagnostiku a (sebe)reflexi pedagogických znalostí učitele.
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Při analýze dat se ukázalo jako nezbytné obohatit výzkumný design o metodu
obsahové analýzy textu, jejíž pomocí bylo možné „vytěžit smysl“ ze shromážděného
výzkumného materiálu. Přitom se zvýraznily tyto metodologické otázky:

� Jak analyzovaný materiál utřídit? Při kvalitativně-kvantitativní obsahové analýze
výzkumného materiálu jsme konkrétní výroky a pojmy sdružovali do kategorií
vyšší úrovně obecnosti tak, abychom vytvořili plastický obraz o rozsahu a obsahu
pedagogických znalostí zkoumaných studentů. Přitom se ukázalo, že při induk-
tivním vytváření kategorií je zapotřebí sledovat především obsahové hledisko vý-
povědí, tj. „o čem vyprávějí“.31 Vytváření kategorií je při obsahové analýze textu
procesem, ve kterém výzkumník uplatní jak svoji odbornost, tak i tvořivost.

� Jak analyzovaný materiál interpretovat? Je zvykem chápat interpretaci výzkumných
výsledků jako výsadní úlohu a právo výzkumníka, který při ní prokáže jak svoji teo-
retickou orientaci, tak i praktickou zkušenost a schopnost hodnotit získané údaje.
Tento postup lze charakterizovat slovy: „O nás, bez nás“. Kvalitativní výzkum při-
chází s názorem, že významné slovo při interpretaci výsledků by měla mít také
zkoumaná osoba. Hovoří se zde o tzv. dialogickém konsenzu (srov. kap. 5.6.3),
který i my považujeme za významný při zkoumání pedagogických znalostí.

� Jak znázornit (reprezentovat) pedagogické znalosti studentů? Je-li naším zámě-
rem pracovat s pedagogickými znalostmi studentů např. v rámci učitelského
vzdělávání, je třeba je převést do podoby písemné, grafické či audiovizuální.
Zde se nabízejí různé formy reprezentace znalostí (pojmové mapy, případové
studie, audiozáznamy, videozáznamy aj.).

Co se výhledů pro další metodologické úvahy týče, je třeba poukázat na sku-
tečnost, že námi prováděné výzkumy se zaměřovaly pouze na vnitřní perspektivu
pedagogických znalostí (z pohledu jejich aktéra). V dalších výzkumech bychom chtěli
zkoumat povahu vztahu mezi pedagogickými znalostmi učitele a jeho jednáním.
Jednání totiž zahrnuje jak vnitřní, tak vnější perspektivu. Vnitřní perspektiva učite-
lova jednání je určována jeho pedagogickými znalostmi, vnější perspektiva je jejich
manifestací. Zatímco vnitřní perspektiva je přístupná introspekci, vnější perspektiva
je pozorovatelná. Na základě pozorování učitele ve výuce se chceme pokusit „ode-
čítat“ pedagogické znalosti z učitelova jednání (vnější perspektiva) a konfronto-
vat je s tím, co učitel jako své znalosti proklamuje (vnitřní perspektiva).

V longitudinálním pohledu by rovněž bylo zajímavé sledovat, jak se vyvíjejí
pedagogické znalosti studentů během studia a po vstupu do praxe, jaké faktory
přispívají k jejich utváření a rozvíjení.
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6.6.3 Závěry praxeologické

Obecnější praxeologické závěry, které vyplynuly z našeho výzkumu pedagogických
znalostí studentů, lze shrnout následovně:

� V určitém smyslu lze na celé výzkumné šetření pohlížet jako na akční výzkum,
který autor prováděl s cílem nahlédnout do názorů a znalostí svých studentů,
aby takto poučen mohl směřovat ke zlepšování své vlastní praxe vysokoškolské-
ho učitele. Metody a techniky uplatněné v tomto výzkumu, stejně jako ty, jimž
byla věnována pozornost výše (kap. 5), lze používat také pro účely akčního výzku-
mu (srov. Janík 2004a).

� V obsahové rovině výzkumné šetření ukázalo, ve kterých oblastech pedagogických
znalostí mají studenti určité rezervy, a tím současně naznačilo směr a témata, jimž
by měla být věnována v učitelské přípravě větší pozornost (srov. kap. 6.4).

� Za naléhavé dále považujeme podporovat studenty v kritickém přemýšlení o pe-
dagogických otázkách, vyžadovat od nich, aby argumentovali své pedagogické
postoje, názory atd.

� Hlavními otázkami, které se otevírají bezprostředně po realizaci výzkumného
šetření, jsou, jakými znalostmi vybavovat studenty učitelství a jak lze tyto znalos-
ti u studentů rozvíjet. Pokusu o odpovědi na tyto otázky věnujeme následující
kapitoly, které chápeme jako vyústění veškerého našeho úsilí směrem do praxe
učitelského vzdělávání.
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7 CESTY ROZVÍJENÍ
PEDAGOGICKÝCH ZNALOSTÍ

Jedním z praktických výstupů této práce je naznačení cest směřujících k rozvíjení pedagogic-
kých znalostí studentů učitelství. Vycházíme z předpokladu, že jde o konstruktivní proces, v němž
významnou roli hraje reflexe. Pojem reflexe se proto stává teoretickým rámcem rozvíjení peda-
gogických znalostí, který své zpředmětnění nachází v konceptu reflexivní praxe (A. D. Schön).
V reflexivní praxi učitelé zaujímají roli výzkumníků, tj. provádějí klinický výzkum pedagogických
situací, v nichž se ocitají, a tak produkují a rozvíjejí své pedagogické znalosti. V návaznosti na to
pojednáváme o konkrétních metodách a technikách rozvíjení pedagogických znalostí – tande-
mové etnografii, analýze videozáznamu pedagogické situace a akčním výzkumu.

„Lidé vědí více, než jsou schopni vyslovit.“

M. Polanyi

7.1 Reflexe jako předpoklad rozvíjení znalostí

Jak v zahraniční, tak v české odborné literatuře k učitelskému vzdělávání je
reflexe velmi frekventovaným pojmem, s nímž je často spojováno značné očekávání
(Švec 1999, Nezvalová 2000, Zeichner, Liston 1996). Od (sebe)reflexe se očekává, že
bude cestou a nástrojem k rozvíjení osobnosti a kompetence učitele. V našem pojetí
chápeme reflexi jako předpoklad rozvíjení pedagogických znalostí učitelů.

Co je reflexe?

Podle J. Deweye (1933, s. 6) je reflexe zpětným ohlédnutím, při kterém jde
o „promyšlení problému“ (to think the problem out). Reflexe je úvahou zaměřenou na po-
chopení svých vlastních teoretických či praktických výkonů. Vychází z minulého
a směřuje do budoucnosti (srov. Švec 2005). Při reflexi nejde jen o racionální kal-
kul. J. Dewey chápe reflexi celostně, jako proces, který zahrnuje nejen logické a ra-
cionální řešení problému, ale i intuici, emoci a nadšení (passion).

Předpokládá se, že reflexe je zárukou úspěchu učitele. Problém však je v tom,
že (sebe)reflexe musí mít svůj obsah, aby byla účinná. K. M. Zeichner a D. P. Liston
(1996 s. 1) uvádějí: „pokud se učitel nikdy nezabývá cíli a hodnotami, které směrují jeho práci,
kontextem, ve kterém vyučuje, nebo pokud nikdy nezkoumá své domněnky, potom dle našeho
názoru tento učitel neprovádí reflexi svého vyučování.“
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Aktuální snahou v oblasti učitelského vzdělávání je koncipovat „reflexivní
praxi“ za využití různých dimenzí reflexe. Např. v práci Jay et al. (2002, s. 77) jsou
rozlišeny tři dimenze reflexe – deskriptivní, komparativní a kritická.

Dimenze Definice Typické otázky

deskriptivní popis předmětu
reflexe

Co se stalo? Je to účinné? Pro koho ano, pro
koho ne? Co o tom vím? Co cítím? Čím jsem
potěšen a čím dotčen? Čemu nerozumím?

komparativní

přerámování
předmětu reflexe
do alternativních
podob, jiných
perspektiv

Jaké jsou alternativní pohledy na to, co se sta-
lo? Jak může výzkum přispět porozumění tomu,
co se stalo? Jak mohu zlepšit to, co nefunguje?
Jaké jsou cesty zdokonalení? Jak mohou jiní
lidé přispět ke zdokonalení tohoto cíle? Co se
hodí a co nehodí pro tu kterou alternativu?

kritická

brát v úvahu
důsledky, etablova-
né a inovované
perspektivy

Jaké jsou důsledky při pohledu z jiných
perspektiv? Jaké je hlubší porozumění tomu,
co se stalo, z pohledu obecných cílů vzdělává-
ní. Jak může reflexivní proces renovovat moji
perspektivu?

Tab. 34: Typologie reflexe: dimenze a typické otázky (Jay et al. 2002, s. 77)

Jak uvést myšlenku reflexe do praxe učitelského vzdělávání? Reflexe je klíčovým
momentem v koncepci reflexivní praxe, kterou předložil A. D. Schön (1983, 1987).

7.2 Koncept reflexivní praxe podle A. D. Schöna

Na základě případových studií profesionálního jednání formuloval A. D. Schön
(1983) tři podoby vztahu mezi znalostmi a jednáním: vědění v akci (knowing-in-
action), reflexe v akci (reflection-in-action) a reflexe nad reflexí v akci (reflection on reflection-
in-action), které představují teoretické východisko jeho konceptu reflexivní praxe.

� Nepříliš komplikované pedagogické situace učitel zvládá na základě implicitního
vědění v akci, často za pomoci rutinních postupů. A. D. Schön (1983, s. 49) k to-
mu píše: „Naše znalosti jsou v normálním případě nevyslovené, implicitní ve vzorcích
našeho jednání a v citu pro materiál, s nímž pracujeme.“

� Reflexe v akci je zapotřebí tam, kde nevystačíme s implicitním věděním v akci,
tj. především v problémových situacích. „Reflektuje-li někdo v akci, stává se výzkum-
níkem v kontextu praxe. Není závislý na kategoriích etablované teorie a technikách, nýbrž
konstruuje novou teorii specifického případu. Jeho zkoumání se neomezuje na úvahy o pro-
středcích, které jsou závislé na cílech. Neodděluje prostředky a cíle, určuje je interaktivně
při definování problematické situace. Neodděluje myšlení od činu... Protože jeho experi-
mentování nabývá formy praktického jednání, je uskutečňování jeho výsledků reflexe za-
budováno do jeho zkoumání“ (Schön 1983, s. 68 ad.). Aby byl učitel schopen situaci
zvládnout, musí s ní „vstoupit do konverzace“.
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7.3 Student učitelství v roli výzkumníka

� Reflexi nad reflexí v akci učitel využívá při řešení komplexních problémů. Učitel
se pokouší své znalosti verbalizovat, zpředmětnit. V podstatě zde jde o aktivizaci
implicitních znalostí. V konkrétních problémových situacích je potom ověřová-
na jejich využitelnost.

Z výše uvedeného je patrné, že reflexe je zde chápána jako „spojovník“ zna-
lostí a pedagogického jednání učitele. Necháme-li vstoupit do pedagogického jed-
nání reflexi (v podobě úvah vedených nad tímto jednáním), utvářejí se znalosti,
popř. subjektivní teorie. Proto považujeme za užitečné chápat reflexi nikoli jako
něco, co se děje samovolně a podvědomě, nýbrž jako proces, který učitel u sebe
„navozuje“, aby z něj vytěžil důsledky pro své budoucí jednání. Také učitelé se učí
jednáním, a to když reflektují svoji praktickou činnost. Využívání profesionálního
„instinktu“ či „intuice“ spolu s reflexí je předpokladem učení, které je označováno
termínem implicitní učení (implicit learning).

Konstruktivistická perspektiva v přípravě učitelů zdůrazňuje potřebu přímé
zkušenosti a obohacení struktury znalostí prostřednictvím reflexe zkušeností. Mo-
dely učitelské přípravy je proto zapotřebí koncipovat tak, aby v nich bylo místo pro
„reflexivní praxi“, „kde se studenti za pomoci koučingu učí převážně jednáním. Jejich
praktikum je ‚reflexivní‘ ve dvojím smyslu: pomáhá studentům profitovat z reflexe v akci; a když to
funguje, podněcuje praktikum dialog mezi koučem a studentem, který nabývá formy reciproční
reflexe v akci“ (Schön 1987, s. XII).

Reflexivní praxe umožňuje, aby studenti učitelství zaujímali roli výzkumníků
a mohli provádět výzkum v kontextu praxe. V následujícím textu shrnujeme zkuše-
nosti, které jsme získali při realizaci „reflexivní praxe“ na PdF MU v Brně a popisu-
jeme konkrétní metody a techniky rozvíjení pedagogických znalostí, které jsme
přitom používali.

7.3 Student učitelství v roli výzkumníka

Jedním z diskutovaných přístupů k učitelskému vzdělávání v zahraniční je
přístup učitel v roli výzkumníka (teacher as researcher) vycházející z představy, že
učitelé sami provádějí ve své třídě klinický výzkum pedagogických situací, v nichž se oci-
tají (srov. Kincheloe 1991, Hollingsworth 1995). Výzkum v kontextu praxe učitelům
(i studentům učitelství) umožňuje získávat především praktické pedagogické zna-
losti. Dochází-li k teoretickému reflektování těchto praktických znalostí, např. na
seminářích v rámci učitelského vzdělávání, přispívá se tím k užšímu sepětí pedago-
gické teorie a praxe.

Na tyto myšlenky se pokoušíme navazovat na Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně v rámci předmětů Asistentská pedagogická praxe a Základy peda-
gogické metodologie u studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Z konkrétních metod
a technik využíváme zejména tandemovou etnografii, výzkum životního příběhu učitele,
analýzy videozáznamu pedagogických situací a u studentů kombinované formy studia
také akční výzkum.



7.4 Metody a techniky rozvíjení pedagogických znalostí

Přesto, že předložený výčet metod a technik rozvíjení pedagogických znalos-
tí studentů učitelství zajisté není úplný, věříme, že může posloužit jako inspirace
pro kolegyně a kolegy, kteří se zabývají praktickou přípravou studentů učitelství.

7.4.1 Tandemová etnografie

Ve smyslu tandemové etnografie navrhuje A. Dick (1994, s. 228 ad.), aby stu-
denti prováděli biografický výzkum zkušeného učitele, tzn. aby jej pozorovali při
vyučování, aby s ním prováděli různé formy rozhovoru, mapování pojmů, výzkum
životního příběhu atd. Výsledky těchto výzkumů studenti představují např. formou
„portrétu učitele“ či případové studie ostatním. Tandemová etnografie není bez
přínosu ani pro samotné „zkoumané“ učitele. Těm napomáhá do jisté míry odkrývat
jejich vlastní (implicitní) znalosti či subjektivní teorie, což je východiskem jejich
dalšího profesního rozvoje. Studentům tandemová etnografie napomáhá hledat
svoji profesní identitu a rovněž výrazně přispívá k jejich profesnímu rozvoji. Kon-
frontace s názory zkušeného učitele studentům pomáhá rozvíjet, popř. korigovat
své znalosti, které se tak stávají hlubšími a elaborovanějšími.

V rámci praktické přípravy budoucích učitelů 1. stupně ZŠ na PdF MU v Brně
jsme iniciovali vznik „tandemů“ ve složení „student učitelství“ a „zkušený učitel“.
Studenti měli za úkol oslovit některého ze svých učitelů z doby, kdy docházeli do
základní školy, a požádat jej o spolupráci na úkolech, které jsme jim zadali. Úko-
lem studentů bylo zaujmout roli výzkumníka a kontinuálně provádět etnografický
výzkum tohoto učitele. Prováděli např. výzkum životního příběhu učitele a zpraco-
vávali jej formou případové studie. V rámci výuky předmětu Základy pedagogické
metodologie na PdF MU byly studentům poskytnuty instrukce, jak provádět nara-
tivní interview a jak zpracovat případovou studii.

Naše zkušenosti ukázaly, že po překonání počátečního ostychu všech
zúčastněných, začaly tandemy fungovat a plnit svůj účel – nabízely prostor pro
oboustranně užitečný dialog mezi studentem učitelství a zkušeným učitelem.

7.4.2 Analýza videozáznamu pedagogické situace

Účinným nástrojem k propojování pedagogické teorie s učitelskou praxí se
jeví videozáznam. V poslední době se objevila řada zajímavých publikací o vyžití
videa v přípravě učitelů (Brophy 2004, Miková 2004ab, Welzel, Stadler 2004).

V současné době se v celosvětovém měřítku pracuje na vytvoření databanky
obsahující videozáznamy pedagogických situací. Dobře se to daří např. v rámci no-
vějších výzkumů TIMSS, které jsou založeny na analýze videozáznamu výuky matema-
tiky a přírodních věd (tzv. videostudie). Přílohou publikace k videostudiím TIMSS
(Hiebert et al. 2003) je i CD-ROM obsahující (video)ukázky z vyučování matematiky
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v Austrálii, České republice, Hong Kongu, Nizozemí, Švýcarsku, USA a Japonsku.
V rámci těchto výzkumů je shromážděn bohatý videomateriál, který lze využívat
také ve vzdělávání učitelů.

S pedagogickými situacemi zachycenými na videozáznamu je možné v rámci
učitelského vzdělávání pracovat mnoha způsoby. Předností je jejich vysoká výpo-
vědní hodnota a názornost (evidence based approach). Videozáznamy lze prezento-
vat jako příklady „dobré praxe“ a analyzovat je se studenty z různých hledisek.
Prezentace situací podněcuje studenty k vybavování a rozvíjení svých hlubších
osobních zkušeností a znalostí. V návaznosti na to je možné studentům zadávat
úkoly, díky kterým si mohou vytvářet anticipační představy o didaktických aktivi-
tách, které lze cvičně realizovat např. v seminární skupině. Jednou z možností je
např. technika scéna – stop – reakce, která spočívá v tom, že v seminární skupině je
přehrán videozáznam situace, v níž se učitel setkává s určitým problémem (scéna).
Videozáznam je však zastaven těsně před tím, něž učitel přistoupí k řešení problé-
mu (stop). Úkolem některého ze studentů v seminární skupině je vstoupit do role
učitele a „odehrát“ scénu do konce, tj. řešit problémovou situaci (reakce).

Videa lze využívat také k pořizování záznamu studentů na praxi. Na PdF MU
v Brně jsme pořizovali videozáznamy studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ ve výuce
matematiky během jejich souvislé pedagogické praxe. Studenti měli následně
možnost rozebírat videozáznam svého výstupu pod odborným vedením videotre-
néra VTI32 (Miková 2004b).

7.4.3 Akční výzkum

„Akční výzkum je učiteli prováděná systematická reflexe profesních situací s cílem je-
jich dalšího rozvinutí“ (Elliott 1981, s. 1). Akční výzkum je nástrojem, který učitelům
pomáhá lépe poznat problémy své vlastní praxe a na základě toho je řešit. Pro učitele
je akční výzkum pramenem poznání, neboť jim umožňuje proniknout pod povrch
toho, co se odehrává v jejich škole či třídě. Současně však je východiskem a oporou
pro jejich pedagogické jednání, které probíhá v gradujícím cyklu: akce – reflexe
akce – praktická teorie – nápady pro akci – akce. Akční výzkum je vždy konkrétní
a praktický, tj. vychází z konkrétní praxe a zpětně do ní směřuje (Janík 2002a, 2004).

V rámci vzdělávání učitelů pro 1. stupeň základní školy na PdF MU v Brně se
pokoušíme vést zejména studenty kombinované formy k tomu, aby prováděli akční
výzkum ve svých třídách. Jelikož jde o studenty, kteří většinou vyučují na základních
školách, je možné jim zadávat projekty akčního výzkumu vztahující se k různým aspek-
tům jejich praxe. Jeden z konkrétních projektů akčního výzkumu je zaměřen na
zlepšování klimatu třídy a využívá dotazníku Naše třída (Lašek, Mareš 1991). Studenti
mají za úkol zkoumat klima ve třídě, v níž vyučují, a pokusit se je zlepšit.
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Postup je následující:

� Studenti zadávají svým žákům dotazník Naše třída.

� Vyhodnocují dotazník (s instrukcemi a klíčem k vyhodnocování dotazníku jsou
seznámeni na fakultě v rámci předmětu Základy pedagogické metodologie).

� Formulují plán svého dalšího jednání ve třídě (navrhují konkrétní opatření).

� V průběhu několika měsíců naplňují tento plán ve svém konkrétním jednání.

� Poté opět zadávají a vyhodnocují tentýž dotazník, zjišťují, zda došlo ke zlepšení
či zhoršení klimatu třídy a vyvozují z toho důsledky pro své další jednání.

Další projekty akčního výzkumu viz (Janík 2004a).

7.4.4 Komplexní přístup k rozvíjení pedagogických znalostí

Při akčním výzkumu, tandemové etnografii i při analýze videozáznamu peda-
gogické situace lze pro různé účely uplatnit celou řadu konkrétních metod, technik
či nástrojů:

� různé typy pozorování (např. při akčním výzkumu, při analýze videozáznamu)

� různé typy interview (např. narativní interview při výzkumu životního příběhu učitele)

� různé dotazníky (např. dotazník Naše třída při akčním výzkumu)

� pojmové mapování, projektivní techniky aj. (např. při tandemové etnografii)

� sebereflektivní deník (např. při dokumentaci realizovaného akčního výzkumu)

� profesní portfolio (např. při dokumentaci profesního vývoje studenta učitelství) atp.

Čtenáři jistě neuniklo, že se zde vracíme k metodám, technikám a nástrojům
diagnostikování pedagogických znalostí, o kterých byla řeč v kapitole 5. Ty totiž
mohou plnit funkci dvojí. Lze je využít jak k diagnostikování pedagogických znalostí,
tak i k jejich rozvíjení. Zmíněné metody, techniky a nástroje ve svém souhrnu před-
stavují širokou cestu směřující k rozvíjení pedagogických znalostí studentů učitelství.
Žádoucí je kombinovat je v rámci komplexního přístupu tak, aby se vzájemně
doplňovaly a rozvíjely různé typy pedagogických znalostí: teoretické i praktické, expli-
citní i implicitní atd.

V rámci řešení projektu GA ČR 406/02/1247 Implicitní pedagogické znalosti
a možnosti autoregulace procesu jejich rozvíjení byla popsána řada cest, které směřují
k rozvíjení pedagogických znalostí učitelů i studentů učitelství (Švec 2004, 2005).
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8 POZNATKOVÁ BÁZE UČITELSTVÍ

Závěrečná kapitola se zamýšlí nad problematikou vytváření poznatkové báze učitelství. Jejím
cílem je naznačit odpověï na otázku, co to je poznatková báze učitelství, a předložit argumenty,
proč bychom o ni měli usilovat. Dále je otevřena otázka, jaké typy znalostí by mohla poznatková
báze učitelství obsahovat (didaktické znalosti obsahu, teoretické a praktické znalosti, expertní
znalosti) a jsou naznačeny některé problémy, s nimž je vytváření poznatkové báze spojeno.

„Skoro všichni uznávají, že výchova vyžaduje trpělivosti,
někteří se domnívají, že je k ní třeba vrozené schopnosti a dovednosti, tj. návyků,

jen zcela málo lidí došlo k přesvědčení,
že kromě trpělivosti, vrozené schopnosti a návyku jsou nutné také zvláštní vědomosti,

ačkoli by je všechny o tom mohly přesvědčit naše četné pedagogické omyly.“

K. D. Ušinskij

V předchozích kapitolách jsme postupně věnovali pozornost pojmovému
vymezení a teoretickému zakotvení problematiky pedagogických znalostí, předsta-
vili jsme metody jejich diagnostikování, prezentovali jsme výsledky jejich zkoumání
a naznačili jsme cesty jejich rozvíjení. V závěrečné kapitole bychom se rádi pokusili
o celkové vyústění naší práce. Spatřujeme je v pokusu o odpověï na některé zásad-
ní a ve své podstatě i praktické otázky: Potřebujeme poznatkovou bázi učitelství?
Jak ji lze vytvořit? Jaký by měl být její rozsah a obsah? Měla by představovat základní
(jádrové) poznatky, nebo by naopak měla být fondem veškerého poznání z oblasti
učitelství? Z jakých komponent by měla sestávat, popř. jaké typy znalostí by měla
obsahovat? A jak by v ní měly být poznatky strukturovány? V jakém vzájemném vzta-
hu a v jakých proporcích by se v ní měly vyskytovat určité poznatky? Jakými způsoby
by se ověřovala platnost (validita) těchto poznatků? Jak by v ní měl být řešen vztah
teorie a praxe? Jak by se s ní mělo pracovat v učitelském vzdělávání?

Jak lze tušit z uvedených otázek, tvorba poznatkové báze učitelství představuje
složitý metodologický problém, jehož řešení považujeme za jeden z naléhavých
a současně aktuálních úkolů pedeutologie. Není v našich možnostech předložit
komplexní řešení této problematiky, pokusíme se zde spíše naznačit odpověï na
otázku, co to vlastně je poznatková báze učitelství, proč bychom o ni měli usilovat
a jaké typy znalostí by měla obsahovat.
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8.1 Co je to poznatková báze učitelství?

Jak již bylo uvedeno, vedle pokusů vymezit podstatu učitelské profese pro-
střednictvím kategorie kompetence se nově objevují práce, které se snaží uvažovat
o učitelství s využitím kategorie znalost. Je-li současná společnost označována jako
společnost vědění, lze tuto snahu chápat jako opodstatněnou. A právě v souvislosti
s tím je zdůrazňován požadavek vytvořit poznatkovou bázi učitelství (srov. Shulman
1986, 1987, Reynolds 1989, Hiebert et al. 2002), resp. kurikulum učitelského vzdě-
lávání, které by na ní bylo založeno (srov. Reusser, Messner 2002).

Velmi zjednodušeně si lze poznatkovou bázi učitelství představit jako jakýsi
fond profesně specifických (učitelských) znalostí33. Ve snaze důkladněji odpovědět
na otázku uvedenou v nadpisu této kapitoly, se opět vracíme k některým myšlenkám
L. S. Shulmana. Tento autor chápe poznatkovou bázi učitelství (knowledge base for
teaching) jako „kodifikovaný nebo kodifikovatelný agregát poznatků, dovedností, porozumě-
ní a technologie, etiky a dispozic, kolektivní zodpovědnosti – a současně způsobů, jak je reprezen-
tovat a komunikovat“ (Shulman 1987, s. 4).

L. S. Shulman (1987, s. 8-12) dále uvádí čtyři zdroje poznatkové báze učitelství:
� Vzdělání v obsahu disciplíny – jde o znalosti obsahu, o porozumění, dovednosti

a dispozice, které mají být dítěti zprostředkovány. Tyto znalosti jsou budovány
na dvou základech: a) poznatky shromážděné v literatuře daného oboru; b) po-
chopení historického a filozofického kontextu, v němž se poznání v dané
oblasti utváří.

� Vzdělávací materiály a struktury – jejich pomocí se má dosahovat cílů organizo-
vaného školního vzdělávání (kurikula, testy, instituce a jejich hierarchie, pro-
fesní organizace učitelů, obecné mechanismy řízení a financování aj.).

� Formální pedagogické vzdělání – jde o literaturu vztahující se k problematice
učení a vyučování (nálezy empirického výzkumu vyučování a učení; normativní,
filozofické a etické základy vzdělávání).

� Moudrost praxe – jde o maximy, které řídí praktické jednání zkušených učitelů.
Důležitým úkolem výzkumu je spolupracovat s praktiky a vytvářet kodifikované
reprezentace praktické moudrosti zkušených učitelů.

8.2 Proč usilovat o poznatkovou bázi učitelství?

Formulujeme-li název kapitoly v podobě otázky, může to mít dvojí význam.
Buï na ni chceme odpovědět, nebo ji pouze otevřít a uvést do širší diskuse. Tak to-
mu je v našem případě. Diskuse o tom, zda usilovat o poznatkovou bázi učitelství,
nebyla zatím v České republice otevřena, a proto bychom k ní zde rádi dali impulz.
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33 Těmito znalostmi se totiž učitelé manifestují jako profesní skupina a zároveň se jimi vyhraňují vůči jiným
profesím. Zajímá se však pedeutologie v dostatečné míře o tyto profesní znalosti učitelů? Jak s těmito
znalostmi nakládá učitelské vzdělávání? Chápe učitelská profese tyto znalosti jako „své jmění“ či „rodinné
stříbro“ nebo naopak jako něco nepodstatného? Jak je tomu s profesními znalostmi v jiných profesích?
Lze nacházet inspiraci v této otázce např. u lékařů, právníků či manažerů?



8.2.1 Poznatková báze jako příspěvek k profesionalizaci učitelství

V současné době je zdůrazňována potřeba opírat úvahy o profesi a přípravě uči-
telů o přístup založený na evidenci (evidence based approach). V návaznosti na tento
přístup získává otázka profesních znalostí spolu s poznatkovou bází učitelství prominentní
postavení. Oba tyto koncepty totiž vystihují podstatu učitelství a současně mu posky-
tují i solidní argumentační bázi, která je předpokladem pro budování teorie učitelské
profese a přípravy učitelů na nosných východiscích. Řada studií k této problematice
(Shulman 1986, 1987, Reynolds 1989, Grossman 1990 aj.) svědčí o tom, že myšlenka
poznatkové báze učitelství má svůj teoretický a vědecký rozvrh, a tím i prokazatelnou
argumentační váhu. Pojem poznatková báze učitelství je v současné době frekvento-
ván také v souvislosti s otázkami profesionalizace učitelství. Rozpracovávání teorie
profesních znalostí učitelů hraje v těchto souvislostech klíčovou úlohu, protože
napomáhá nacházet identitu profese učitele a tím přispívá k její emancipaci.

8.2.2 Poznatková báze jako organizovaný systém pedagogického vědění

Poznatková báze učitelství umožňuje finalizovat pedagogické vědění, ke kte-
rému lidstvo dospělo. Co si pod tím představit? L. Tondl (2002, s. 13) vysvětluje,
„...znalost je funkční, neboli, jak se dnes také říká, finalizovaná, efektivně uplatněna až tehdy,
když je nejen formulována, objevována a publikována, ale i skutečně včleněna do nějakého
fondu znalostí a uplatněna v určitém rozhodovacím procesu, při řešení některé zjištěné a uzná-
vané problémové situace.“

Jakou podobu by tedy měla mít poznatková báze učitelství? Spokojíme se
s fondem nahodile shromážděných pedagogických poznatků nijak nestrukturova-
ných a neorganizovaných, nebo budeme naopak usilovat o to, abychom z těchto
poznatků vytvořili organizovaný systém? Přikláníme se k druhé variantě. Poznatky
jako produkt poznávacích aktivit člověka je třeba strukturovat a organizovat do větších
tematických celků, které lze označit jako systém poznatků. Myslí se tím, že poznatky
jsou v těchto systémech seskupeny na základě jistého řádu a „pokrývají“ pokud
možno celou oblast (doménu), k níž se vztahují. Jak uvádí L. Tondl (2002, s. 30),
„vytváří se poměrně přesně vymezený jazykový systém, který má svůj slovník, tj. soustavu
pojmů, pomocí nichž lze popsat, charakterizovat a vyjádřit situace nebo stavy v dané doméně,
tyto stavy nebo situace vysvětlit, formulovat zjištěné pravidelnosti a obecné souvislosti apod.“

8.2.3 Poznatková báze jako jádrové kurikulum
učitelského vzdělávání

„Utápíme se v informacích a žízníme po vědění.“ Citát A. Tofflera, jímž je uvozena
naše další poznámka, vystihuje aktuální problém současné doby. Neutopit se v „oceá-
nu informací“ je jednou z hlavních starostí každého, kdo se chce v současném světě
orientovat. Informační exploze vede ke snaze vymezit jádrové, klíčové poznatky urči-
té oblasti a ty učinit závazným obsahem vzdělávání v této oblasti. V pedagogice jsou
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dobře známé snahy směřující k hledání základního korpusu poznatků, který by
zahrnoval to podstatné.34 Stojí dnes před podobným úkolem také vzdělávání učitelů?
Domníváme se, že ano. I zde je třeba usilovat o hledání a vymezení určitého jádra vě-
dění, které by zahrnovalo klíčové pedagogické poznatky, jež by představovaly závazný
obsah učitelského vzdělávání. Zatím jsme však nedospěli ke konsenzu v tom, které
pedagogické poznatky a v jakých proporcích pro tento účel vybrat, jak je strukturovat
a účinně komunikovat. V těchto souvislostech je zároveň zapotřebí vyjasnit otázku, zda
myšlenka poznatkové báze učitelství není návratem k „jednotné škole“ a zda spolu
s ní nepřichází snaha o „technologické (inženýrské) řízení učitelského vzdělávání“.

8.3 Z jakých typů znalostí
by měla sestávat poznatková báze?

S otázkami poznatkové báze učitelství a kurikula učitelského vzdělávání úzce souvi-
sí i další pojmy, jako jsou profesní znalosti a doménově specifické znalosti. Tyto pojmy jsou
používány zejména v souvislosti s výzkumem expertizy (expertního jednání) v urči-
té profesi, popř. doméně. Např. učitelství je zde chápáno jako profese, v níž jsou
profesně specifické znalosti jedním z předpokladů kompetentního jednání (výkonu
učitelské profese). Doménově specifické znalosti jsou např. znalosti učitele mate-
matiky, které tento učitel potřebuje k tomu, aby byl schopen vyučovat matematice
(výkon učitelské profese v určité doméně). Jak je vidět, profesní znalosti chápeme
jako širší strukturu znalostí, která v sobě zahrnuje i znalosti doménově specifické.

Hiebert et al. (2002, s. 6) nazývá znalosti pro znalostní bázi profesními zna-
lostmi a formuluje následující požadavky, které na ně mají být kladeny: „Profesní
znalosti musí být veřejné, ‚skladovatelné‘ a ‚sdělitelné‘, musí disponovat mechanismy pro jejich
verifikaci a využití.“

V dalším textu se zaměříme na tři oblasti znalostí (didaktické znalosti obsahu,
teoretické a praktické znalosti, expertní znalosti) a pokusíme se o nich uvažovat
v souvislosti s problematikou poznatkové báze učitelství.

8.3.1 Didaktické znalosti obsahu
jako komponenta poznatkové báze

Didaktické znalosti obsahu jsou pro učitele „profesně specifické“, a tudíž vy-
kazují jistý distinktivní charakter v tom smyslu, že „jsou kategorií, která nejzřetelněji od-
lišuje chápání oborového specialisty od chápání učitele“ (Shulman 1987, s. 8).

Didaktickými znalostmi obsahu se tak např. učitel chemie liší od chemika,
učitel matematiky od matematika atp. Jak ilustrativně uvádějí Cochran, De Ruiter,
King (1991, s. 5): „Učitelé se liší od biologů, historiků, spisovatelů... nikoli nutně v kvalitě či
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kvantitě svých znalostí učiva, ale v tom, jak jsou tyto znalosti organizovány a používány. Na-
příklad znalost zkušeného učitele přírodních věd z jeho vědního oboru je strukturovaná z perspek-
tivy vyučování a je základnou pro učitelovu schopnost pomáhat žákům v porozumění určitým
pojmům. Na druhé straně znalost vědcova je strukturována z perspektivy výzkumu a je základ-
nou pro konstrukci nových znalostí v dané disciplíně.“

Jak bylo s odkazem na L. S. Shulmana uvedeno (kap. 4.1.2), didaktické zna-
losti obsahu jsou amalgamem znalostí obsahu a didaktických znalostí. Znalosti obsa-
hu (odborné disciplíny) se sice utvářejí mimo pedagogiku, nicméně v hlavě učitele
jsou obohaceny o „didaktickou kvalitu vyučovatelnosti“.

Ve vzdělávání učitelů by se mělo podle našeho názoru věnovat více pozornosti
problematice didaktického zpracování učiva, neboť didaktické znalosti obsahu jsou
produkovány v situacích, kdy učitel hledá cesty k didaktickému ztvárnění znalostí
obsahů do forem, které jsou pedagogicky účinné vzhledem k učení žáků – odpoví-
dající analogie, ilustrace, příklady, demonstrace aj.

8.3.2 Teoretické a praktické znalosti
jako komponenta poznatkové báze

Na první pohled se zdá, že poznatková báze by měla být tvořena znalostmi,
které produkuje (pedagogický) výzkum. Máme zde na mysli znalosti vědecké, teore-
tické či formální (kap. 4.2). Obecně vzato, jsou tyto znalosti považovány za objektivní,
ověřené a tudíž spolehlivé, za generalizovatelné a tedy široce využitelné. Problém však
je v tom, že učitelé ve své praxi spíše než znalostí teoretických využívají znalostí prak-
tických, které by proto rovněž měly být součástí poznatkové báze učitelství. Máme
zde na mysli to, co L. S. Shulman označuje jako akumulovanou moudrostí praxe.

Objevuje se však problém, který vyplývá z povahy praktických znalostí: jsou-li
tyto znalosti osobní a vázané na kontext, pak je bude třeba pro účely poznatkové
báze nějakým způsobem „odosobnit“ a „dekontextualizovat“. Jak uvádí Dewe a Kurz
(1997, s. 859), „ze strany praxe musí být vědecké znalosti nejen ‚selektivně osvojovány‘, nýbrž
také ‚překontextovány přiměřeně situaci‘ a sice částečně až do té míry, že již nebudou jako ta-
kové ‚rozpoznatelné‘ “. Ukazuje se však, že je v tom potíž, protože učitelé jsou schopni
své praktické znalosti jen částečně verbalizovat a jen s obtížemi je mohou vyložit či
vysvětlit v kontextově nevázaných pojmech, pravidlech či principech.

Jakým způsobem lze tedy tyto znalosti „učinit veřejnými“ a předávat je jiným
učitelům? Kudy vede cesta od praktických znalostí k profesním znalostem, tj. ke
znalostem pro poznatkovou bázi učitelství?

Jak uvádí Hiebert et al. (2002, s. 6), proces, v němž se praktické znalosti utvářejí
a rozvíjejí, může být nesen např. těmito aktivitami:

� Elaborování problému a hledání sdělitelného jazyka pro jeho popsání.

� Analýza vyučovací praxe ve světle daného problému.

� Zvažování alternativ, hypotetické řešení problému.
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� Testování alternativ ve třídě a reflexe jeho efektů.

� Zaznamenávání vyučování v takové podobě, aby bylo sdělitelné kolegům.

Jako možnost „zveřejňování“ praktických znalostí se nabízí předávat je nara-
tivně jakoby „v příbězích“ či „zprávách“ z učitelské praxe, ve kterých je popsáno, jak
si učitel v konkrétní situaci počínal (L. S. Shulman hovoří o případových znalostech).

8.3.3 Expertní znalosti jako komponenta poznatkové báze

V kapitole 4.4 jsme pojednávali o expertních znalostech a jejich implicitní
dimenzi. Na tomto místě je třeba položit si otázku, zda je oprávněné chápat tyto do
značné míry implicitní znalosti jako jednu z komponent poznatková báze, a to
zejména v okamžiku, kdy s odvoláním na Hieberta (2002) požadujeme, aby znalosti
pro znalostní bázi byly sdělitelné.

Nejsou-li učitelé – experti schopni převádět své znalosti do explicitní podoby,
jak jinak se od nich mohou začínající učitelé učit než pouze pozorováním a nápodobou?
Nebylo by v tomto smyslu učitelství jen poněkud modernizovanou verzí mistrovského
učení? Znovu se tedy otevírá otázka, zda je učitelství spíše uměním nebo spíše řemes-
lem. Domníváme se, že kdyby bylo učitelství „jen“ řemeslem, vystačilo by s „návody
správného jednání“ (recepty). Při pohledu do učitelské praxe je patrné, že komplex-
nost situací, v nichž učitel jedná, není zvládnutelná pouze s využitím těchto návo-
dů. Zapotřebí je i jistý um, a to nejen ve smyslu dovednosti, ale též ve smyslu umění.

Z tohoto pohledu jde v učitelství i o jisté umění. „Umění, které nelze do detailu
specifikovat, nelze zprostředkovat předpisy, neboť pro ně žádné předpisy neexistují. Může být
z mistra na žáka předáno jen pomocí příkladů. ...Tím, že pozoruje mistra a jeho úsilí je mu
současně příkladem, získává učeň nevědomky pravidla umění, mezi nimi i taková, která sám
mistr explicitně nezná“ (Polanyi 1967, s. 53).

V uvedeném citátu M. Polanyie je řeč o příkladech, z nichž lze nevědomky
získávat i taková pravidla umění, které sám mistr nezná. Nepřímo se zde hovoří
o zexplicitnění implicitních znalostí z příkladů jednání mistra – experta.

Co se využitelnosti této myšlenky v učitelském vzdělávání týče, lze zde vychá-
zet z modelu založeném na případech (case-based teacher training), který se rozvíjí
přibližně od devadesátých let zejména v anglosaských zemích. Jeho podstata spočívá
v tom, že studentům jsou v rámci jejich přípravy nabízeny pedagogické situace v po-
době případů (kasuistik), které slouží jako exemplární příklad (srov. Dick 1994,
Lundeberg, Schuerman 1997). Pro zvědomování znalostí učitelů expertů lze vedle
případových studií využívat i tandemové etnografie (kap. 7). Pro účely poznatkové
báze jde o to, provést reprezentativní výběr případů, doplnit je literaturou a video-
záznamy ze školní praxe a pracovat s ní v rámci učitelského vzdělávání.
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ZÁVĚR

Předkládaná práce si v obecnější rovině kladla za cíl obohatit současné přístu-
py ke vzdělávání učitelů v České republice o přístup založený na kategorii pedago-
gická znalost. Nyní se můžeme ohlédnout a shrnout, jak se podařilo tohoto cíle
dosáhnout a na jaké problémy jsme přitom naráželi.

Výchozím momentem práce byl kritický pohled na užívání termínu kompe-
tence v učitelském vzdělávání, který nás v první kapitole práce vede k potřebě nazírat
na kompetenci jako na širší strukturu, jež je utvářena řadou komponent. Jednou
z nich jsou pedagogické znalosti učitele, o kterých pojednáváme v kapitole druhé.
V navazující třetí kapitole se zamýšlíme nad kategorií pedagogická znalost v souvislosti
s pedagogickým jednáním, subjektivními teoriemi a pedagogickými zkušenostmi,
přičemž usilujeme o terminologické vymezení těchto pojmů. Nutno přiznat, že ten-
to úkol byl obtížnější, než se zprvu zdálo. Skutečnost, že jsme se vedle české opírali
také o anglicky a německy psanou odbornou literaturu, s sebou přinesla určité
problémy při vymezování klíčových pojmů práce. Posouzení toho, s jakým úspěchem
se nám podařilo překonat problémy spojené s rozkolísaností a překrýváním
pojmů, přenecháme laskavému čtenáři, který je zde současně v roli kritického posu-
zovatele. Čtvrtá kapitola plnila funkci přehledové studie a naší ambicí bylo shrnout
a utřídit poznatky z výzkumu pedagogických znalostí tak, aby z nich vznikl ucelený,
a přesto stručný přehled, který by obsahoval hlavní teorie, modely a empirické nálezy
k této problematice. Bylo velmi náročné probrat se nekonečným množstvím příspěv-
ků k naší problematice a odlišit práce zásadního významu od těch ostatních. Domní-
váme se, že se nám v rámci možností podařilo vysledovat několik zásadních prací
(a autorů), s nimiž stojí za to důkladněji se seznámit (L. S. Shulman, G. D. Fenster-
macher, M. Polanyi, A. D. Schön aj.). Pátá kapitola práce přináší další důkazy o tom,
že výzkum pedagogických znalostí je dnes značně rozvinutý, což se odráží také v existen-
ci celé řady metod, technik a nástrojů vhodných k jejich zkoumání. Od různých typů
testů přes asociační a projektivní techniky k technikám založeným na třídění, odtud
dále přes metody verbalizace až po metody biografické. Veškeré tyto metody či tech-
niky lze využít jak v rámci kvantitativního, tak i kvalitativního přístupu ke zkoumání
pedagogických znalostí, přičemž jako smysluplné se jeví právě jejich kombinování.
Šestá kapitola práce dokumentuje naše vlastní výzkumy pedagogických znalostí stu-
dentů učitelství, které jsme realizovali v letech 2002 - 2003. Předmětem zkoumání
byly pedagogické znalosti studentů učitelství, které chápeme jako širší kognitivní
strukturu zahrnující jak teoretické znalosti, tak praktické znalosti. Volba výzkumných
metod je určována předmětem zkoumání. Ukázalo se, že ke zkoumání znalosti jako
širší kognitivní struktury je vhodné přistupovat diagnostickými metodami a technikami,
které jsou otevřené a spíše kvalitativní povahy. Jako smysluplné se dále ukázalo kom-
binovat různé metody a techniky sběru a analýzy dat tak, aby z nich vznikla komplex-
nější výzkumná strategie, kterou se lze přiblížit ke zkoumanému jevu z více stran. Pro
sedmou kapitolu je příznačné hledání cest směřujících k rozvíjení pedagogických
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znalostí studentů učitelství. Zde jsme vycházeli nejen z odborné literatury, ale pře-
devším z vlastních zkušeností. Osmá, závěrečná kapitola, spíše než „uzavření celého
případu“ nabízí nové perspektivy. Otevírá otázku vztahující se ke koncipování poznat-
kové báze učitelství jako k jednomu z aktuálních úkolů současné pedeutologie.

Pokus o zpracování problematiky pedagogických znalostí, který je zde doku-
mentován, zajisté není vyčerpávající a lze jej v mnoha směrech revidovat, zpřesňo-
vat a doplňovat. Předkládaná práce není ničím jiným než pouhým úvodem do této
nesmírně bohaté problematiky, v níž se lze vydat různými směry, z nichž mnohé na
své přesnější určení teprve čekají.
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SUMMARY

This book attempts at an analysis of the issue of knowledge in teacher education.
The author’s intention was to enrich today’s approach to teacher education using
the perspective of teacher’s pedagogical knowledge. There are eight chapters in
the book.

The first chapter, “Teacher education and teacher’s competences”, intro-
duces the context of the work and offers a critical analysis of approaches to teacher
education, which – when discussed today in the Czech Republic – are referred to as
teacher’s competences. Different views on teacher’s competences are introduced, as
they have arisen in the last fifty years. We also comment on the term teacher’s compe-
tences and analyse its advantages and disadvantages. Towards the end of the chapter we
reason that it is necessary to see teacher’s competences as a structure that subsumes
a number of components, one of which being the pedagogical content knowledge.

In the second chapter, which is called “Teacher’s pedagogical knowledge”,
we are interested in the phenomenon of knowing. We look at the historical deve-
lopment of views on knowing, reason for interdisciplinary approach to the category
of knowledge and introduce different types of knowledge. We also attempt at clari-
fying the key term of the whole book, teacher’s pedagogical knowledge. Bearing in
mind the general term knowledge (Tondl 2002), we define pedagogical knowledge as
a wide cognitive structure, which includes theoretical, as well as practical knowledge.
The object of pedagogical knowledge is education, its subject (possessor) is the
teacher, its pedagogical nature implies its applications for the practice of teaching.

The aim of the third chapter, which is called “Knowledge and other catego-
ries”, is to contribute to the clarification of various terms, such as teacher’s pedagogi-
cal acting, teacher’s subjective theories, and teacher’s pedagogical experience. We consider
these categories to be “neglected”, by which we mean that although they are of
particular importance they are scarcely mentioned in discussions on teacher edu-
cation in the Czech Republic. This chapter examines and analyses these terms in
relation to the category of teacher’s pedagogical knowledge.

The fourth chapter is called “Pedagogical Knowledge as a Research Topic”.
It is a review, summarising what is known in this field. It outlines selected theories,
models and empirical findings on the topic of pedagogical knowledge. We intro-
duce a number of theoretical and empirical studies, which we present in four areas
based on their theoretical background. The studies cover:
a) knowledge base for teaching, or curriculum for teacher education (Shulman’s pe-

dagogical knowledge and its central concept of “pedagogical content knowledge”)
b) teacher’s theoretical and practical knowledge (Fenstermacher’s dichotomy of

formal and practical knowledge)
c) knowledge that underlies teacher’s acting (subjective theories)
d) teacher expert’s knowledge and its implicit dimension (M. Polaniy’s concept of

tacit knowledge).
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The fifth chapter is called “From pedagogical knowledge diagnostics to its
research”. It is designed as a methodological basis for our own research as dis-
cussed further on. The introductory note is there to differentiate between peda-
gogical knowledge diagnostics and pedagogical knowledge research. The
difference between these two terms is of gradual, not of principal nature. The aim
of this chapter is to present a survey of instruments, techniques and methods of pe-
dagogical knowledge diagnostics. This survey is divided into six categories: a) tests,
b) associative techniques, c) projective techniques, d) sorting-based techniques, e) ver-
balisation methods, f) biographical methods. Towards the end of the chapter, each
category is supplied with a set of methodological notes on employing the particu-
lar methods in teacher’s pedagogical knowledge research.

The sixth chapter, “The Content of Pedagogical Knowledge of Primary
School Teacher Students”, presents the author’s research projects, which investigated
the topic of teacher students’ pedagogical knowledge. A research project is intro-
duced, the aim of which was to diagnose pedagogical knowledge of a group of pri-
mary school teacher students at the Faculty of Education of the Masaryk University
in Brno (103 students). The basis for the investigation was Shulman’s theory of peda-
gogical knowledge. Complex research strategy was employed, which included quanti-
tative methods and techniques of data collection and analysis. Description and
analysis of the data are followed by conclusions of content, methodological and
practical nature.

The seventh chapter introduces one of the practical outputs of the work and
is entitled “Developing teacher student’s pedagogical knowledge”. The ideas in
the chapter are based on the assumption that pedagogical knowledge develop-
ment is a construction process greatly influenced by reflection. The term reflection
therefore becomes the theoretical background of the topic and is concretised in
the concept of reflective practice (A. D. Schön). In reflective practice, teachers become
researchers, i.e. they carry out an action research; and by doing so, they produce and
develop their own pedagogical knowledge. In this chapter, we also discuss individual
methods and techniques of pedagogical knowledge development (tandem ethnogra-
phy, videoanalysis, and action research).

The eighth and last chapter is called “Knowledge Base for Teaching”. It dis-
cusses the topic of knowledge base for teaching and the possibilities of development of
teacher students’ pedagogical knowledge. It attempts at answering the question,
what knowledge base for teaching is, and reasons for aiming for it. The question re-
mains as to which kinds of knowledge it should include (pedagogical content
knowledge, theoretical and practical knowledge, expert knowledge). Further
problems connected to knowledge base development are also discussed.

In the Conclusion the author attempts at a recapitulation and reflection of
the work. The final notes mention some of the problems that emerged in the
course of realisation of the research and the work. Following are summary, a list of
literature, illustrations, tables, indices and appendices.
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PŘÍLOHA 1: DOTAZNÍK PZU

DOTAZNÍK PEDAGOGICKÝCH ZNALOSTÍ UČITELE

Tomáš Janík, PdF MU v Brně (2002)

Milé kolegyně, milí kolegové, dovolujeme si vás požádat o vyplnění tohoto poně-
kud nezvyklého dotazníku. Jak uvidíte dále, dotazník je rozdělen do 6 oblastí: cíle
výchovy a vzdělávání; učivo; žák; realizace a organizace výuky; didaktické prostřed-
ky a média; kontext výchovy a vzdělávání.

Ke každé z oblastí je nabídnuto několik neukončených vět. Rádi bychom vás požáda-
li, abyste je na základě své osobní zkušenosti doplnili tak, aby vystihovaly váš názor.

Vedle toho bychom si vás dovolili požádat o vytvoření pojmových map, ve kterých
vystihnete své vlastní chápání možných souvislostí a vztahů.

Neexistují žádné správné ani nesprávné varianty, vždy jde jen o jisté pojetí. A nás
zajímá právě to vaše.

Dotazník slouží jen pro výzkumné účely. Děkujeme vám mnohokrát za váš čas a za
spolupráci.

Váš věk:

Pohlaví:

Obor studia na PdF MU v Brně:

Ročník studia:
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CÍLE VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Škola se má starat především o to, aby...

Pro život je nejdůležitější, aby si žáci s sebou odnesli...

Zde je místo pro vaši pojmovou mapu na podnětová slova
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cíle výchovy
a vzdělávání



ŽÁK

Žák je pro mě...

Když část žáků stále nerozumí učivu, řeším to takto:

Zde je místo pro vaši pojmovou mapu na podnětové slovo

163
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UČIVO

Vědomosti žáků...

Učebnice jsou pro mě...

Zde je místo pro vaši pojmovou mapu na podnětové slovo

164
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učivo



REALIZACE A ORGANIZACE VÝUKY

Svůj metodický rejstřík rozšiřuji tím, že...

O alternativních metodách a formách práce si myslím...

Zde je místo pro vaši pojmovou mapu na podnětová slova

165
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realizace
a organizace výuky



DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY A MÉDIA

Využíváním pomůcek sleduji...

O využívání médií ve výuce si myslím...

Zde je místo pro vaši pojmovou mapu na podnětová slova

166
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didaktické prostředky
a média



KONTEXT VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Úkolem ředitelů by mělo být především...

Je mnoho rodičů, kteří si myslí, že...

Zde je místo pro vaši pojmovou mapu na podnětová slova
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PŘÍLOHA 2: SKÓRE POJMOVÝCH MAP

cíle výchovy
a vzdělávání učivo žák

realizace
a organizace

výuky

didaktické
prostř.

a média

kontext
výchovy

a vzdělávání

S H V � S H V � S H V � S H V � S H V � S H V �

1 7 1 4 12 11 1 4 16 10 1 4 15 12 1 7 20 8 1 4 13 9 1 7 17 93

2 5 0 1 6 3 0 1 4 6 0 1 7 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 21

3 10 1 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 9 2 7 18 0 0 0 0 33

4 9 2 7 18 24 2 4 30 19 2 11 32 15 1 7 23 14 2 7 23 8 1 4 13 139

5 13 1 4 18 4 0 1 5 4 0 1 5 7 1 7 15 15 2 10 27 4 1 4 9 79

6 5 1 1 7 13 2 4 19 20 3 11 34 13 2 4 19 20 2 13 35 0 0 0 0 114

7 10 1 7 18 14 1 7 22 20 2 10 32 16 2 10 28 20 2 13 35 0 0 0 0 135

8 16 1 4 21 16 1 10 27 15 2 4 21 15 3 1 19 12 1 1 14 23 3 13 39 141

9 39 2 25 66 41 2 28 71 43 2 25 70 31 2 16 49 47 1 31 79 39 2 25 66 401

10 16 1 13 30 16 2 10 28 9 1 4 14 9 1 1 11 16 2 7 25 6 1 1 8 116

11 5 0 1 6 13 1 4 18 7 1 4 12 7 1 4 12 7 1 1 9 7 1 1 9 66

12 7 1 4 12 13 2 1 16 9 0 1 10 9 0 1 10 6 0 1 7 3 0 1 4 59

13 24 3 19 46 18 2 16 36 21 4 13 38 8 2 4 14 13 2 7 22 22 2 19 43 199

14 14 1 10 25 11 2 10 23 16 2 10 28 22 2 19 43 19 2 16 37 17 2 13 32 188

15 11 1 7 19 14 1 10 25 21 2 13 36 17 1 7 25 22 2 10 34 0 0 0 0 139

16 6 3 1 10 8 1 4 13 8 0 1 9 10 1 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 47

17 7 0 1 8 5 0 1 6 9 0 1 10 8 1 4 13 8 0 1 9 0 0 0 0 46

18 7 0 1 8 5 0 1 6 6 0 1 7 4 0 1 5 5 0 1 6 0 0 0 0 32

19 4 0 1 5 4 0 1 5 20 3 16 39 11 4 13 28 7 1 4 12 13 4 10 27 116

20 11 1 7 19 2 0 1 3 5 0 1 6 5 3 1 9 5 1 7 13 0 0 0 0 50

21 7 0 1 8 14 1 1 16 5 0 1 6 7 0 1 8 5 0 1 6 8 0 1 9 53

22 5 0 1 6 21 3 19 43 10 0 1 11 11 0 1 12 8 0 1 9 5 0 7 12 93

23 8 0 4 12 6 0 1 7 10 0 4 14 4 0 1 5 6 1 1 8 5 1 1 7 53

24 8 0 4 12 9 0 1 10 5 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28

25 8 0 4 12 11 1 7 19 4 0 4 8 3 0 1 4 9 0 4 13 0 0 0 0 56

26 8 0 1 9 11 0 1 12 14 0 1 15 12 0 1 13 11 0 1 12 11 0 1 12 73

27 9 0 1 10 6 0 1 7 14 0 7 21 15 0 7 22 9 0 1 10 8 0 1 9 79

28 10 1 10 21 14 2 7 23 15 2 16 33 11 2 7 20 15 1 4 20 0 0 0 0 117

29 5 0 1 6 4 0 1 5 3 0 1 4 4 0 1 5 2 0 1 3 0 0 0 0 23

30 41 2 19 62 16 0 4 20 12 0 1 13 16 0 4 20 10 0 1 11 0 0 0 0 126

31 15 0 1 16 18 1 10 29 14 0 7 21 20 1 13 34 14 0 7 21 0 0 0 0 212

32 26 0 16 42 30 1 22 53 13 0 10 23 24 1 19 44 26 1 19 46 0 0 0 0 208
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33 17 2 4 23 18 2 10 30 11 2 4 17 14 0 4 18 11 1 4 16 0 0 0 0 104

34 16 0 4 20 12 0 7 19 16 1 7 24 15 0 4 19 12 1 4 17 0 0 0 0 99

35 9 0 4 13 5 0 1 6 5 0 1 6 7 0 1 8 12 1 4 17 4 0 1 5 55

36 8 0 1 9 5 0 1 6 8 0 1 9 10 0 4 14 10 0 1 11 2 0 1 3 52

37 5 0 1 6 5 0 1 6 6 0 1 7 5 0 1 6 8 0 4 12 3 0 1 4 41

38 12 1 7 20 18 0 10 28 24 0 19 43 27 1 19 47 29 1 22 52 0 0 0 0 190

39 7 0 1 8 9 0 7 16 10 0 4 14 9 0 1 10 6 0 1 7 0 0 0 0 55

40 6 0 1 7 4 0 1 5 8 0 4 12 10 0 4 14 2 0 1 3 0 0 0 0 41

41 14 0 7 21 16 1 13 30 12 0 13 25 19 0 7 26 22 1 19 42 18 2 19 39 183

42 12 0 7 19 15 1 10 26 15 0 4 19 11 0 4 15 24 1 19 44 20 2 16 38 161

43 33 2 25 60 49 4 43 96 44 2 34 80 42 3 31 76 51 5 34 90 26 2 19 47 449

44 9 1 1 11 4 0 1 5 11 1 7 19 3 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 39

45 7 1 4 12 18 0 7 25 9 0 1 10 7 0 4 11 13 2 7 22 0 0 0 0 80

46 25 1 13 39 26 2 10 38 20 1 10 31 16 1 7 24 24 3 10 37 21 1 13 35 204

47 2 0 1 3 9 0 1 10 9 0 1 10 8 2 1 11 4 0 1 5 0 0 0 0 39

48 13 1 10 24 11 1 1 13 6 0 4 10 0 0 0 0 13 0 10 23 0 0 0 0 70

49 12 0 1 13 13 0 4 17 14 0 1 15 14 0 1 15 15 0 4 19 10 0 1 11 90

50 13 0 7 20 9 0 1 10 10 0 4 14 16 0 4 20 23 0 10 33 7 0 1 8 105

51 8 0 1 9 4 0 1 5 2 0 1 3 5 0 1 6 1 0 1 2 1 0 1 2 27

52 15 0 10 25 5 0 4 9 16 2 10 28 14 0 7 21 19 1 10 30 0 0 0 0 113

53 3 0 1 4 7 0 4 11 12 1 7 20 2 0 1 3 3 0 1 4 0 0 0 0 42

54 7 3 1 11 6 0 1 7 6 0 1 7 9 0 4 13 0 0 0 0 13 2 22 37 75

55 23 3 13 39 24 4 19 47 11 1 7 19 11 1 7 19 8 1 1 10 10 1 4 15 149

56 2 0 1 3 7 0 4 11 3 0 1 4 3 0 1 4 5 0 1 6 0 0 0 0 28

57 2 0 1 3 4 0 1 5 7 0 1 8 4 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21

58 6 0 4 10 13 0 16 29 0 0 0 0 6 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 46

59 7 0 7 14 19 1 10 30 18 2 13 33 12 1 7 20 15 0 7 22 15 0 13 28 147

60 20 0 19 39 8 0 4 12 5 0 1 6 5 0 1 6 4 0 1 5 4 0 1 5 73

61 9 0 4 13 11 1 7 19 5 0 1 6 10 3 7 20 9 0 4 13 8 2 10 20 91

62 5 0 1 6 7 0 1 8 6 0 1 7 8 1 7 16 11 0 7 18 0 0 0 0 55

63 10 0 1 11 7 0 1 8 5 0 1 6 5 0 1 6 9 0 1 10 0 0 0 0 41

64 3 0 1 4 6 0 1 7 7 0 4 11 9 1 4 14 17 2 13 32 7 1 7 15 83

65 7 0 1 8 7 0 1 8 6 0 1 7 6 0 1 7 0 0 0 0 1 0 1 2 32

66 15 1 10 26 15 1 7 23 28 3 22 53 0 0 0 0 21 1 7 29 19 0 7 26 157

67 15 1 10 26 18 2 13 33 20 1 13 34 14 1 7 22 14 0 7 21 19 1 16 36 172

68 36 2 26 63 28 4 22 54 32 3 16 51 40 3 25 68 29 5 19 53 35 3 25 63 352

69 1 0 1 2 4 0 1 5 5 1 1 7 2 0 1 3 6 0 1 7 1 0 1 2 26

70 6 0 1 7 3 0 1 4 2 0 1 3 4 0 1 5 5 0 1 6 1 0 1 2 27

71 4 0 1 5 12 0 7 19 13 0 10 23 8 0 4 12 7 0 1 8 4 0 4 8 75
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72 12 0 1 13 8 0 7 15 12 0 4 16 12 0 4 16 9 0 4 13 6 0 1 7 80

73 4 0 1 5 3 0 1 4 4 0 1 5 5 0 1 6 3 0 1 4 3 0 1 4 28

74 4 0 1 5 13 1 8 22 8 1 7 16 11 1 7 19 7 0 4 11 0 0 0 0 73

75 6 0 1 7 5 0 4 9 8 0 4 12 7 0 1 8 4 0 1 5 3 0 1 4 45

76 10 1 1 12 17 1 13 31 9 0 4 13 13 1 4 18 14 0 10 24 1 0 1 2 100

77 5 0 1 6 12 2 4 18 4 0 1 5 8 0 7 15 6 0 1 7 2 0 1 3 54

78 23 2 10 35 18 2 13 33 23 2 16 41 23 2 16 41 30 2 25 57 3 1 1 5 212

79 16 0 10 26 20 0 13 33 17 1 13 31 15 1 7 23 12 0 7 19 10 0 1 11 143

80 11 0 13 24 5 0 1 6 6 0 19 25 6 0 19 25 6 0 1 7 6 0 1 7 94

81 3 0 1 4 5 0 1 6 5 0 1 6 3 0 1 4 5 0 1 6 3 0 1 4 30

82 19 1 10 30 16 1 10 27 17 3 10 30 22 1 10 33 19 1 7 27 11 3 4 18 165

83 20 2 16 38 11 2 10 23 9 0 7 16 9 1 7 17 7 0 1 8 1 0 1 2 104

84 10 0 4 14 9 0 4 13 9 0 4 13 17 0 10 27 15 1 10 26 5 0 1 6 99

85 7 0 1 8 11 0 7 18 7 0 1 8 8 1 4 13 6 0 1 7 4 0 1 5 59

86 20 1 19 40 7 0 1 8 13 2 7 22 8 0 1 9 8 0 7 15 1 0 1 2 96

87 14 1 7 22 8 0 4 12 16 0 7 23 18 0 4 22 7 0 1 8 4 0 1 5 92

88 11 0 4 15 8 0 4 12 7 0 4 11 21 1 16 38 6 0 4 10 12 2 10 24 110

89 4 0 1 5 8 0 1 9 10 1 4 15 6 0 1 7 5 0 1 6 5 0 1 6 48

90 4 0 1 5 5 0 1 6 9 1 1 11 8 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 34

91 7 0 1 8 4 0 1 5 4 0 1 5 5 0 1 6 5 0 1 6 4 0 1 5 35

92 2 0 1 3 1 0 1 2 3 0 1 4 3 0 1 4 3 0 1 4 0 0 0 0 17

93 8 0 1 9 8 0 4 12 15 0 7 22 16 1 7 24 13 0 1 14 0 0 0 0 81

94 8 0 1 9 9 0 4 13 5 0 1 6 6 0 1 7 0 0 0 0 7 0 1 8 43

95 10 0 4 14 9 0 4 13 12 0 13 25 10 0 7 17 13 0 13 26 0 0 0 0 95

96 2 0 1 3 3 0 1 4 6 0 4 10 3 0 1 4 0 0 0 0 5 0 1 6 27

97 9 0 1 10 6 0 1 7 8 0 1 9 8 0 1 9 10 0 1 11 3 0 1 4 50

98 3 0 1 4 5 0 1 6 7 0 4 11 4 0 4 8 2 0 1 3 1 0 1 2 34

99 5 0 1 6 3 0 1 4 3 0 1 4 5 0 1 6 5 0 1 6 7 0 1 8 34

100 22 0 10 32 28 1 16 45 37 1 28 66 23 1 10 34 21 1 16 38 28 0 7 35 250

101 17 1 10 28 10 1 7 18 8 2 4 14 7 0 4 11 9 0 4 13 8 1 7 16 100

102 22 1 19 42 21 1 13 35 26 1 19 46 14 0 10 24 10 0 1 11 17 2 7 26 184

103 6 0 1 7 4 0 1 5 7 0 1 8 6 0 1 7 11 0 1 12 11 0 1 12 51
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Práce vykazuje nìkolik priorit, které ji charakterizují jako originální studii zamìøenou na aktuální,
i kdy� opomíjenou problematiku, která je pro uèitelskou profesi mimoøádnì významná, nebo� pøed-
stavuje teoretický základ i nezbytné východisko všech uèitelských kompetencí. Analýza výsledkù
výzkumu pøinesla nìkteré poznatky, které umo�òují hloubìji nahlédnout do procesu „stávání se
uèitelem“, ale které také upozoròují na nìkteré deficity uèitelské pøípravy a naznaèují, kde hledat
cesty ke zlepšení daného stavu. Ocenit je nutno novátorské pou�ití výzkumných metod a technik,
které ukázalo cestu, jak je mo�no pøi zkoumání slo�itých pedagogických jevù postupovat.

(z recenzního posudku prof. PhDr. Josefa Maòáka, CSc.)

Téma práce je právì tak nadèasové jako aktuální. „Pedagogická znalost uèitele“ je toti� katego-
rií, která bezprostøednì souvisí s funkèními vazbami mezi teorií a praxí, jejich� úèinné zvládání je
stále na poøadu dne. V kategorizaci pedagogických znalostí se autor, v logice svého „didakticky
vstøícného“ pojetí, opírá o Shulmana, jeho� klasifikaci citlivì pøizpùsobuje èeskému pedagogické-
mu prostøedí. Domnívám se, �e uvedením Shulmana do èeského didaktického prostøedí èiní autor
odbornì velmi významný krok, který patrnì bude docenìn a� v delším perspektivním výhledu.
V celkovém pohledu se práce jeví jako inteligentnì pojaté i napsané a vìdecky skvìle fundova-
né dílo odpovídající souèasným progresivním pøístupùm v pedagogických vìdách. Je zamìøeno na
aktuální téma a pøináší nové potøebné poznatky zejména v oblasti zkoumání uèitelské profese
a odborné pøípravy uèitelù, s vítaným dùrazem na její obsahovou a doménovì orientovanou
stránku.

doc. PaedDr. Jana Slavíka, CSc.)(z recenzního posudku
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