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ÚVODEM 
 
 
 

Pojem videostudie označuje v kontextu této práce výzkum, který je založen na 
analýze videozáznamu výuky. Jde o komplexní metodologický postup, v jehož rámci se 
může uplatnit celá řada různých metod a technik sběru a analýzy videodat. Dříve byly 
videostudie využívány převážně při mikroanalýzách procesů vyučování a učení, dnes 
se začínají prosazovat také v rozsáhlejších výzkumech, kdy se zkoumají desítky až stovky 
vyučovacích hodin. 

Videostudie v současné době představují jednu z velmi intenzivně rozvíjených 
oblastí pedagogického výzkumu, která byla v širší povědomí uvedena v devadesátých 
letech 20. století videostudiemi TIMSS 1995 a 1999. Ty se zaměřovaly na analýzu pro-
cesů vyučování a učení v matematice a přírodních vědách a byly impulzem i inspirací 
pro videostudie výuky fyziky realizované na Institutu pro didaktiku přírodních věd v ně-
meckém Kielu (dále IPN), stejně jako pro videostudie výuky matematiky a fyziky reali-
zované na univerzitách v Zürichu a v Bernu ve Švýcarsku.  

Centrum pedagogického výzkumu PdF MU (dále CPV) se v roce 2004 připojilo 
k tomuto proudu pedagogického výzkumu se záměrem využít videostudie při zkoumání 
realizovaného kurikula v českých základních školách. Naší ambicí je v několikaletém 
horizontu standardizovat metodologii videostudií pro kurikulární výzkum, realizovat a vy-
hodnocovat videostudie napříč vyučovacími předměty na prvním i druhém stupni základní 
školy a využívat jejich výsledků při probíhající kurikulární reformě a ve vzdělávání učitelů. 
Věříme, že videostudie mohou napomoci také při vytváření oborově didaktických teorií, 
které budou lépe podporovat praxi školního vzdělávání, protože budou vycházet z kom-
plexní analýzy empirických dat zakotvených ve školní realitě.  

První (pilotní) projekt realizovaný formou videostudie běží na našem pracovišti 
od roku 2004 pod názvem CPV videostudie fyziky. Původně byl řešen jako jeden z díl-
čích úkolů projektu GA ČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy, 
později přešel pod projekt LC06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání, 
jehož poskytovatelem je MŠMT ČR. O metodologickém postupu a o vybraných výsledcích 
CPV videostudie fyziky pojednává publikace, kterou máte právě v rukou. Následovat 
budou další publikace, které vzniknou ve spolupráci s didaktiky fyziky a více se zaměří 
na oborově didaktické aspekty výuky fyziky. 

CPV videostudie fyziky je koncipována jako projekt mezinárodně srovnávacího 
výzkumu. Naším záměrem je vstoupit do srovnávacího výzkumu výuky fyziky na niž-
ších sekundárních školách v České republice a v Německu. Ukazuje se totiž, že domácích 
(národních) specifik jsme si vědomi nejlépe na pozadí srovnání praxe v jiných zemích. 
Aby však takové srovnání vůbec bylo možné, je třeba při realizaci videostudie uplatňo-
vat standardizované postupy a dodržovat určitá, dnes již mezinárodně sdílená pravidla. 
Tato publikace vznikla mimo jiné také proto, aby zprostředkovala tyto standardizované 
postupy zájemcům z oblasti pedagogického výzkumu. Vychází jak z rozsáhlé literatury 
k videostudiím, tak z našich vlastních zkušeností.  

 



 10

Publikace je rozčleněna do šesti kapitol. 
První kapitola poskytuje úvodní orientaci ve sledované problematice. Pokoušíme 

se v ní nastínit, jak chápeme pojem videostudie, a hledáme, kam ji zařadit na pomyslné ma-
pě paradigmat, tematických oblastí a metodologických postupů pedagogického výzku-
mu. Situujeme videostudii do průniku tří tematických oblastí výzkumu. Jsou to: a) výzku-
my pedagogické komunikace a interakce, b) výzkumy efektivnosti a kvality výuky, c) vý-
zkumy realizovaného kurikula. 

Druhá kapitola má povahu přehledové studie – nabízí přehled o videostudiích, 
jež byly v zahraničí realizovány v letech 1995-2005 (videostudie TIMSS 1995 a 1999, 
videostudie realizované na IPN v německém Kielu, videostudie realizované na univer-
zitách v Zürichu a v Bernu ve Švýcarsku a další). V závěru této kapitoly se pokoušíme 
o určité zhodnocení prezentovaných videostudií z hlediska obsahového (co se v nich 
zkoumalo) a z hlediska metodologického (jak se při tom postupovalo).  

Ve třetí kapitole popisujeme metodický postup videostudie. Na konkrétních 
ukázkách z videostudií TIMSS, IPN a CPV se pokoušíme ilustrovat jednotlivé kroky 
směřující od hledání teoretických východisek přes fáze sběru a analýzy dat až k jejich 
vyhodnocení. Tato kapitola sleduje linii našeho vlastního výzkumu a je zakotvena v da-
tech, se kterými jsme pracovali. Zmiňujeme se však rovněž o zkušenostech, které byly 
získány např. při videostudiích TIMSS či IPN. 

Čtvrtá kapitola seznamuje s metodickým postupem a s vybranými výsledky 
videostudie fyziky na 2. stupni brněnských základních škol, kterou jsme provedli v prů-
běhu let 2004-2005. Předmětem analýzy byly videozáznamy 62 vyučovacích hodin fy-
ziky k tématům „skládání sil“ a „elektrický obvod“, které jsme standardizovaným 
způsobem pořídili v 7. a 8. třídách vybraných brněnských základních škol v průběhu 
školního roku 2004/05. Videozáznamy byly analyzovány pomocí počítačového progra-
mu Videograph a statisticky zpracovány v programech SPSS a Statistica. Předběžné 
výsledky videostudie představujeme ve třech hlavních oblastech: formy výuky, fáze 
výuky a příležitosti k verbálnímu projevu. 

Pátá kapitola je vyústěním kapitol předchozích. Z metodologického hlediska se 
v ní zamýšlíme nad možnostmi, které se ve videostudiích otevírají, a nad problémy, 
které jsou jejich průvodním jevem (reprezentativnost zaznamenaných hodin, problémy 
s inter-rater-reliabilitou při kódování videozáznamů, přiměřenost použitých kategoriál-
ních systémů atp.). V závěru kapitoly naznačujeme, v jakých oblastech výzkumu může 
být výhodné videostudie využívat. 

Šestá kapitola pojednává o možnostech využívání videozáznamu výuky v učitel-
ském vzdělávání. Jsou v ní objasněny různé způsoby využívání videozáznamů, pozor-
nost je věnována také problematice reflexivního učení. Dále je zde na konkrétní ukázce 
představeno uplatnění metody videotréninku interakcí v procesu rozvíjení komunikativních 
dovedností jednoho z učitelů, kteří byli zapojeni do CPV videostudie fyziky. Kapitola je 
uzavřena prezentací učebního prostředí pro učitele založeného na videozáznamech 
výuky. 

Následuje závěr, seznam literatury, jmenný a věcný rejstřík a přílohy. 
Pokusili jsme se publikaci sepsat tak, aby posloužila širšímu okruhu zájemců. 

První a druhá kapitola snad osloví čtenáře, kteří se zajímají o pedagogický výzkum a o jeho 
výsledky. Třetí kapitola má povahu „příručky pedagogického výzkumu“, v níž lze na-
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čerpat praktické informace o tom, jak realizovat videostudii. Čtvrtá kapitola se obrací 
na učitele, a to zejména na ty, kteří se videostudie účastnili, a nabízí jim zpětnou vazbu 
k jejich výuce. Pátá kapitola poukazuje na některé metodologické problémy videostudií 
a je adresována zejména pracovníkům pedagogického výzkumu. Šestá kapitola směřuje 
do oblasti učitelského vzdělávání, přičemž se současně obrací na učitele v praxi, kteří 
usilují o průběžné zkvalitňování své výuky. 

Rádi bychom vyslovili poděkování všem, kteří s námi při práci na CPV video-
studii fyziky spolupracovali nebo nás jakýmkoliv způsobem podporovali. Na realizaci 
videostudie se podílela řada studentů magisterského i doktorského studijního programu 
na PdF MU: Marek Hanilec, Lukáš Kratochvíl, Tereza Mazourová a Martin Vojáček 
(pořizování videozáznamů ve školách), Mgr. Jitka Reissmannová, Mgr. Dušan Klapko, 
Jana Píšová (transkripce videozáznamů). Dále se na videostudii významnou měrou po-
díleli naši kolegové z CPV PdF MU – Mgr. Veronika Najvarová a Mgr. Petr Najvar 
(transkripce a kódování videozáznamů, spolupráce na manuálech, statistické zpracování 
dat). Digitalizaci videozáznamů zajistil Roman Janík (VÚT Brno). Zvláštní dík patří 
zejména učitelům fyziky, v jejichž hodinách jsme videozáznamy pořizovali. Právě díky 
nim mohla tato práce vzniknout. Za cenné rady a připomínky jsme vděční také všem 
kolegům a kolegyním, s nimiž jsme mohli naši práci konzultovat. Šlo zejména o prof. 
Josefa Maňáka, doc. Jiřího Němce, doc. Tomáše Svatoše, dr. Alexandra Poláka, dr. Ka-
teřinu Vlčkovou a dále o kolegy z Institutu pro didaktiku přírodních věd v Kielu: prof. 
Reinderse Duita, prof. Manfreda Prenzela, prof. Tinu Seidelovou a dr. Maike Tescho-
vou, kteří se nám věnovali během našich stáží na jejich pracovišti. Velmi podnětné by-
ly také připomínky recenzentů – doc. Jana Slavíka, RNDr. Jany Strakové a doc. Josefa 
Trny, které nás vedly ke zpřesnění textu, stejně jako připomínky redaktorů z brněnské-
ho nakladatelství Paido. 

 
 

Tomáš Janík 
Marcela Miková 
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1 CO JE TO VIDEOSTUDIE 
 
 
 

Cílem první kapitoly je nabídnout čtenáři úvodní orientaci ve sledované problematice. Po-
koušíme se nastínit, jak chápeme pojem videostudie, a hledáme, kam ji zařadit na pomyslné 
mapě paradigmat, tematických oblastí a metodologických postupů pedagogického 
výzkumu. Situujeme videostudii do průniku tří tematických oblastí výzkumu: a) výzkumy 
pedagogické komunikace a interakce, b) výzkumy efektivnosti a kvality výuky, c) výzku-
my realizovaného kurikula. 

 
 
 
 

1.1 Role a místo videostudií v pedagogickém výzkumu  
 
 
Abychom mohli odpovědět na otázku, jaká je role a pozice videostudií v peda-

gogickém výzkumu, je třeba se zmínit o širších souvislostech jejich teoretického a me-
todologického zakotvení. 

Pojem videostudie označuje v kontextu této práce výzkum výuky založený na analý-
ze videozáznamu. Videostudie představuje komplexní metodologický postup, v jehož rámci 
se může uplatnit celá řada různých metod a technik sběru a analýzy videodat. V současné 
době jde o jeden z intenzivně rozvíjených proudů pedagogického výzkumu, který bývá 
označován pojmem videografie. Hlavním posláním videografie je produkovat empirické 
analýzy pedagogických jevů postavené na dobře zachycené a popsané realitě. 

Videostudie může být využívána pro celou řadu účelů: jako dokumentace výuky, 
v mezinárodně srovnávacích výzkumech, při longitudinálních výzkumech atp. Formou 
videostudie lze zkoumat nejen jednotlivé pedagogické situace, ale i větší množství vyučo-
vacích hodin. V prvním případě se jedná o tzv. mikroanalýzy, v nichž se z určitého po-
hledu rozebírá záznam výukové situace v délce několika sekund či minut. Díky slibně 
se rozvíjejícímu technickému zázemí se v současné době videostudie prosazují také v roz-
sáhlejších výzkumech, kdy se zkoumají desítky až stovky vyučovacích hodin. V tomto 
případě se jedná o tzv. video survey (Stigler et al. 2000). 

V těchto souvislostech se nabízí otázka, kam videostudii zařadit na pomyslné 
mapě paradigmat, tematických oblastí a metodologických postupů pedagogického výzku-
mu. V krátkém historickém exkurzu se pokusíme ukázat, že videostudie se etablovaly na 
pomezí minimálně tří tematických oblastí pedagogického výzkumu: a) výzkumy peda-
gogické komunikace a interakce, b) výzkumy efektivnosti či kvality výuky, c) výzkumy reali-
zovaného kurikula (obr. 1).  
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VIDEOSTUDIE

Výzkumy
realizovaného 

kurikula

Výzkumy ped. 
komunikace 
a interakce

Výzkumy 
efektivnosti 

a kvality výuky

Obr. 1: Videostudie jako průnik tří výzkumných oblastí  
 
Videostudii lze zajisté využít i v dalších oblastech pedagogického výzkumu. Např. 

evaluační výzkum plnění vzdělávacích standardů1 by mohl být realizován formou video-
studie, která umožňuje mapovat proces jejich dosahování. Videostudie je do jisté míry 
využitelná i pro hodnocení vzdělávacích výsledků žáků (např. dovedností), a to zejmé-
na ve spojení s dalšími diagnostickými metodami, jako jsou např. didaktické testy, do-
tazníky, rozbory žákovských výtvorů a jiné. 

Přestože se výše uvedené oblasti pedagogického výzkumu částečně překrývají, 
etabloval se v každé z nich specifický pohled na předmět výzkumu a v souvislosti s tím 
byly postupně vytvářeny a rozvíjeny také specifické metody umožňující jeho zkoumání. Ve 
výzkumech pedagogické komunikace a interakce hraje hlavní roli zkoumání verbálního 
a neverbálního projevu učitele a žáků. Ve výzkumech efektivnosti či kvality výuky jde 
především o zkoumání vlivu určitého učitelova jednání na výsledky učení žáků. Při zkou-
mání realizovaného kurikula vystupuje do popředí učivo a problematika jeho ztvárňo-
vání v procesech vyučování a učení.  

 
 

                                           
1 Evaluační výzkumy zaměřené na plnění vzdělávacích standardů v této práci zahrnujeme pod 

výzkumy (realizovaného) kurikula. 
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Společným zájmem v těchto výzkumných oblastech je poznat, jak probíhají pro-
cesy vyučování a učení a k jakým vedou výsledkům. Při zkoumání výukového procesu 
sehrává významnou roli metoda pozorování, a to ve všech svých variantách. Spolu s rozvo-
jem technického zázemí se v poslední době začíná více prosazovat pozorování založené 
na videozáznamu výuky (podrobněji viz kap. 5). 

Dále budeme věnovat pozornost třem výše uvedeným oblastem pedagogického 
výzkumu, pokusíme se o nich nabídnout určitý přehled a naznačit, jakým způsobem se 
v nich využívá videozáznam výuky. Představujeme především české a slovenské výzku-
my, neboť naším záměrem je pojednat o videostudii v širším kontextu českého pedago-
gického výzkumu.  

 
 

1.1.1 Výzkumy pedagogické komunikace a interakce 
 
Pedagogické výzkumy komunikace a interakce se zaměřují na procesy vzájemné 

výměny informací mezi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu a slouží výchovně-
vzdělávacím cílům (srov. Gavora 1988). Jde zejména o zkoumání obsahové a formální 
stránky verbální komunikace a o zkoumání komunikace neverbální. Co se formální strán-
ky verbální komunikace týče, jedná se např. o zkoumání délky projevu (jak dlouho ho-
voří učitel, jak dlouho hovoří žáci), způsobu předávání slova (pravidla komunikace), 
způsobu kladení otázek (učitelem i žáky) atd. Zkoumání obsahové stránky komunikace 
ve výuce zahrnuje také analýzu učiva.  

Výzkumy pedagogické komunikace a interakce, jak jsou chápány dnes, mají 
patrně svůj původ ve zkoumání stylů výchovy. K. Lewin, R. Lippitt a R. K. White 
(1939) ve svých experimentálních výzkumech zjišťovali, k jakým postojům a způso-
bům chování vede autoritativní, demokratický a laissez-fair styl výchovy. Na ně nava-
zují práce H. H. Andersona, J. E. Brewera a M. F. Reeda (1946), kteří rozlišovali mezi 
stylem dominantním a sociálně-integrativním. Jejich typologie byla opřena o četná pozo-
rování ve školních třídách. V německé jazykové oblasti k této problematice významně 
přispěly práce manželů Tauschových (1970), kteří na základě faktorové analýzy vytvo-
řili dvojdimenzionální typologii (emocionální dimenze a dimenze řízení). Těchto typo-
logií je v současné době k dispozici celá řada (přehled viz Miková 2006). 

Novým přístupem obohatil zkoumání pedagogické komunikace a interakce A. A. 
Bellack (1966) a jeho spolupracovníci, kteří vyvinuli originální formální jazyk. Lze jím re-
lativně objektivně zachytit dění ve třídě při vyučování a zapsat je simultánně pomocí 
kódů. Tato metoda je ceněna zejména proto, že  umožňuje provést mikroanalýzu výukové 
interakce až na funkční jednotky, tyto jednotky fixovat v umělém formálním jazyku a tento 
jazyk použít k odhalení toho, co se vlastně děje při vyučování (srov. Tollingerová 1971). 

Zhruba od poloviny 20. století2 nabývají v těchto výzkumech na významu také 
pozorovací kategoriální systémy, přičemž patrně nejznámějším z nich je FIAS (Flanders Inter-
action Analysis System), jehož autorem je N. A. Flanders (1970). Při využití tohoto sys-

                                           
2  Paralelně s výzkumy interakce a komunikace se v 60. letech 20. století začaly rozvíjet i výzku-

my typu proces-produkt, v nichž se zjišťovalo, jaký vliv má určité chování učitele na výsledky 
učení žáků (viz kap. 1.1.2). 
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tému se výzkumník zaměřuje na aktivity učitele a žáků (z 10 kategorií tohoto systému 
připadá 7 na aktivity učitele, 2 na aktivity žáků a 1 na ticho a nejasné situace). Flander-
sův kategoriální systém sehrál v dalším vývoji významnou roli a doznal řadu modifika-
cí (srov. Švec 2002). 

Vývoj výzkumů interakce učitel-žáci do 80. let 20. století přehledně mapuje J. Ma-
reš (1981), který současně poukazuje na jejich nedostatky v tom smyslu, že „zatím ne-
přihlížejí k obsahové stránce interakce, k učivu a jeho charakteristikám“ (s. 104). 
Z dalšího vývoje je patrné, že právě „zaměření k obsahovosti“ se stalo výzvou pro některé 
další výzkumy, jak o tom svědčí např. zkoumání didaktické interakce v tělesné výcho-
vě v zahraničí i u nás (Dobrý, Svatoň, Šafaříková, Marvanová 1997).  

 
Jaké výzkumy se provádějí? 

Výzkumy pedagogické komunikace a interakce za sebou mají bohatou historii 
i vývoj, a to jak ve světovém, tak v českém měřítku. Ze zahraničních je možné kromě 
výše zmíněných uvést následující autory – J. E. Brophy a T. L. Good (1974) se zabývali 
zkoumáním interakce a sociálních vztahů ve třídách. O výzkumu komunikace ve finské 
základní škole, při němž bylo využíváno videozáznamu, informuje J. Kuusinen (1991) 
ve slovenském časopise Pedagogická revue. S. Stodolská (1988) zkoumala profil vyučo-
vání v matematice a sociálních studiích v amerických školách. Zvláštní oblast, rozvíjející se 
v posledních třech desetiletích zejména v Nizozemí, představuje zkoumání interakční-
ho stylu učitele, které je založeno na teorii interpersonálního chování (Wubbels, Levy, 
1993; u nás Mareš, Gavora, 2004).  

Také v České republice a na Slovensku patřila pedagogická komunikace a interakce 
k prominentnímu zájmu výzkumníků: 

 J. Mareš (1972) uskutečnil výzkum, v němž analyzoval vzdělávací proces z hledis-
ka typů otázek, které učitelé kladou žákům ve vyučování. Tentýž autor dále spolu 
se svými kolegy z Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV realizoval 
výzkum interakce učitel–žáci během hromadného vyučování. Výzkumným nástrojem 
byla Flandersova interakční analýza (Mareš 1975). 

 T. Svatoš (1981) zkoumal „vnější činnosti“ žáků ve vyučovacích hodinách mate-
matiky a ruského jazyka na základě videozáznamů 6 vyučovacích hodin v 5. a 6. 
ročníku ZŠ. 

 H. Bártková (1981) analyzovala s využitím Bellackovy metody 11 vyučovacích 
hodin u 11 učitelů v 6. ročníku ZŠ.  

 O výzkumy komunikace a interakce ve výuce fyziky je opřena práce J. Fenclové 
Didaktické myšlení a jednání učitele fyziky (1984). 

 P. Gavora a kol. (1988) prováděli výzkumy pedagogické komunikace v různých 
vyučovacích předmětech na základní škole na Slovensku. P. Gavora dále realizoval 
výzkumy pravidel komunikace učitele a žáků v základní škole (1987) a výzkum za-
měřený na otázky, které učitel klade ve vyučování (1994).  
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 Slovenský autor P. Ferko (1986) zkoumal didaktickou interakci ve výuce fyziky na 
základní škole. Jeho výzkum byl založen na pozorování 85 hodin fyziky na druhém 
stupni ZŠ u 35 začínajících učitelů a 50 zkušených učitelů. 

 J. Pstružinová (1992) provedla výzkumné šetření typu a frekvence otázek ve vyučová-
ní různých školních předmětů.  

 Výzkumem didaktické interakce v tělesné výchově se u nás zabývala celá řada au-
torů (přehled viz Dobrý et al. 1997). 

 Zkoumáním komunikace učitelů a žáků ve výtvarné výchově se od počátku deva-
desátých let 20. stol. soustavně zabývají J. Slavík a Š. Šmidtová-Pekárková (2001, 
2004).  

 K. Šeďová (2005) se ve svém výzkumu zaměřila na povahu dialogu ve výuce na 
nižší sekundární škole. 

 
Jaké postupy, metody a techniky se užívají při těchto výzkumech? 

Při výzkumech pedagogické komunikace a interakce se využívá celá řada různých 
výzkumných postupů, metod, technik a nástrojů – od pozorovacích archů až po počítačem 
podporované analýzy videozáznamů. Hlavní uplatňovanou metodou je zde pozorování, 
které může být buď přímé, kdy výzkumník zaznamenává jevy do pozorovacích archů, 
nebo nepřímé (zprostředkované), při němž lze využít např. videozáznamu. V obou pří-
padech se zpravidla pracuje s kategoriálním pozorovacím systémem. Jeho základem 
jsou kategorie, popř. subkategorie, do nichž výzkumník zařazuje pozorované jevy. 
S ohledem na sledované výzkumné otázky můžeme využít či modifikovat již existující 
kategoriální systém (např. Flandersův), popř. vytvořit systém vlastní.  

Například pro výzkumy komunikace a interakce v tělesné výchově jsou k dispo-
zici různé standardizované postupy a techniky (ADI, SPIN, KPSV). Metoda analýzy 
didaktické interakce (ADI) využívá observační, záznamní a výpočetní techniku, která 
umožňuje získat empirická data o činnostech učitele a žáků ve vyučovací jednotce tě-
lesné výchovy (Dobrý et al. 1997). Při výzkumu vyučovací činnosti učitele a projevů žáků 
v tělesné výchově je také využívána technika systematického pozorování interakce (SPIN), 
která zahrnuje 13 kategorií činností učitele a 7 kategorií činností žáků (Svoboda, Kocourek 
1987, Mužík 1991). Pro potřeby zkoumání činnosti učitelů a žáků základní školy 1. stupně 
vyvinul Jansa (1987) kategoriální posuzovací systém videozáznamu (KPSV). Data z video-
záznamu jsou přenášena v desetisekundových intervalech do formulářů se zvýrazněním 
dynamiky změn vyučovací činnosti učitelů a učební činnosti žáků.  

Již řadu let se v českých výzkumech pedagogické komunikace a interakce uplatňují 
videozáznamy (Svatoš 1981, Nelešovská 2003). Jak ukážeme dále, v poslední době se 
pro zpracování dat z pozorování začínají využívat také speciální počítačové programy.  
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1.1.2 Výzkumy efektivnosti a kvality výuky 
 
Významným momentem v historii pedagogického výzkumu jsou 60. léta 20. století, 

kdy zesiluje zájem výzkumníků o učitelovo chování (teacher behavior). Není sporu 
o tom, že jde o odpověď na výzvy, s nimiž přichází behaviorismus. Rozvíjejí se výzku-
my založené na systematickém pozorování různých aspektů učitelova chování (viz kap. 
1.1.1), které jsou však vzápětí kritizovány za to, že se v nich zpravidla nezjišťují výko-
ny žáků a nedávají se do souvislosti s chováním učitele.  

Pedagogický výzkum se začíná více orientovat na procesuální stránku výuky a za-
jímá se o to, jak vyučování probíhá a k jakým vede výsledkům. Výzkumy tohoto druhu 
bývají zpravidla zařazovány do výzkumného paradigmatu proces–produkt. Jejich základ-
ním principem je, že se do vzájemného vztahu dávají procesuální a produktové charak-
teristiky výuky. Poněkud vágně, ale přesto výstižně řečeno, procesuální charakteristiky 
zpravidla zahrnují to, co dělá učitel (např. jak strukturuje výukový čas, jak pracuje s obsa-
hem), produktové charakteristiky naopak to, co tím získává žák (např. nárůst znalostí, 
zlepšení dovedností). Nejpřiléhavěji tento zájem o zkoumání vztahu mezi procesem a pro-
duktem vystihuje vlivná studie J. E. Brophyho a T. L. Gooda (1986), která nese programo-
vý titul Teacher Behaviour and Student Achievement (učitelovo chování a výkon žáka). 

Postupně se tak do hry dostává kategorie efektivnosti výuky, která postihuje vztah 
mezi vynaloženými prostředky a dosaženými cíli.3 Ve výzkumech proces–produkt je 
patrná snaha hledat charakteristiky efektivního vyučování, přičemž efektivita je zde zpra-
vidla vztahována ke školnímu výkonu žáků – zejména v kognitivní oblasti. Záměrem je 
tyto charakteristiky efektivního vyučování identifikovat, popsat a následně je tematizo-
vat v rámci učitelského vzdělávání. Existuje bezpočet studií, v nichž je možné seznámit 
se s tím, které charakteristiky výuky se ukazují jako efektivní vzhledem k určitým cílo-
vým kritériím. Tyto výzkumy bývají někdy označovány jako hledání toho, „co funguje“ 
(what works).  

Počátkem 80. let 20. století se výzkumné paradigma proces–produkt stalo ter-
čem kritiky. Poukazovalo se na to, že idea „proces–produkt“ ve skutečnosti neexistuje 
v čisté podobě. Důležité je také to, za jakých okolností učitel určité chování uplatňuje – 
zdůraznil se význam kontextu v pedagogickém výzkumu. D. Berliner (1979, s. 122–125) 
poukazuje na některé další problémy těchto výzkumů, které vyplývají z toho, že jsou zpra-
vidla realizovány v experimentálním designu. Mezi nejvážnější podle něj patří problém, že 
„tento design nereflektuje komplexnost výuky s jejími nesčetnými interakcemi; nereflek-
tuje dynamickou kvalitu výuky s jejími neustále se proměňujícími jevy… experimentální 
design je často zatížen problémy s vnější validitou“. D. Berliner (1979) se spolu se svý-
mi spolupracovníky přiklání k takové koncepci výzkumu vyučování, kde je „obsahová 
dimenze výuky precizně specifikována, úlohy, jimiž se žáci zabývají, jsou hodnoceny, 
míra jejich obtížnosti je škálována a čas je měřen” (s. 125). 

                                           
3  Podle toho, zda je pozornost výzkumníků zaměřena na úroveň školy, či na úroveň výuky, či na 

rovinu samotného učitelova jednání, je možné hovořit o výzkumech efektivnosti škol (school 
effectiveness) – srov. D. Greger (2004), efektivnosti výuky (instructional effectiveness) či efektivity 
učitele (teachers effectiveness). 
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V současné době se začíná uplatňovat komplexnější pohled na výuku a více se 
bere v úvahu role kontextuálních proměnných. Dochází k určité revizi výzkumného pa-
radigmatu proces-produkt, v jejímž rámci se do hry dostávají další aspekty. L. S. Shulman 
(1986) obohacuje klasické paradigma proces–produkt o tři další aspekty – čas a učení, 
žákova kognice, učitelova kognice a rozhodování. Tyto tři oblasti výzkumu vyučování 
jsou v současném pojetí (Burns 1995) sloučeny pod zastřešující paradigma rozšířený 
proces–produkt (extended process-product). 

Klíčové zde je, že se efektivnost, či nověji kvalita výuky nehledá pouze na zá-
kladě zkoumání toho, jak se učitel chová a jakých učebních výsledků v závislosti na tom 
dosahují žáci, ale také na základě diagnostikování znalostí či dovedností učitelů a žáků. 
Je zde patrný odklon od původně behaviorální orientace těchto výzkumů směrem 
k teoriím kognitivní psychologie. Spolu s nimi se dostává do hry také zkoumání žákov-
ských prekoncepcí a naivních teorií, stejně jako zkoumání profesních znalostí učitele, 
které jsou chápány jako jedna z determinant jeho jednání. V souvislosti s „obratem k obo-
rovosti“ (domain specific) ve výzkumu vyučování a učení je explicitně brána v úvahu 
obsahová specifičnost těchto znalostí. Tak je zahájen rozsáhlý program zkoumání di-
daktických znalostí obsahu (pedagogical content knowledge), které jsou chápány jako 
jeden z předpokladů účinnosti procesů vyučování a učení (Janík 2005; Švec 2005). 

Kvalita výuky je novějším pojmem, který se začíná ve výzkumu vyučování a učení 
objevovat od 60. let 20. století – původně v pracích J. B. Carrolla (1963) a B. S. Blooma 
(1976). Významnou roli sehrává i Walbergův model pedagogické produktivity (1981). 
V současné době je k dispozici celá řada konceptů kvality výuky (přehled viz Prenzel, 
Doll 2002, Doll, Prenzel 2004). Také videostudie jsou často zasazovány do kontextu 
kvality výuky (Pauli, Reusser 2003, Prenzel, Doll 2002, Doll, Prenzel 2004).  

 
Jaké výzkumy se provádějí? 

Otázka, jaké chování učitele vede k efektivní výuce, byla otevírána již počátkem 
20. století, a to v souvislosti s hledáním tzv. „dobrých učitelů“ např. pro elitní školy. 
Výzkumně se problematika efektivity výuky začíná řešit přibližně od poloviny 20. sto-
letí, kdy se objevuje práce N. A. Flanderse (1970), která věnuje pozornost systematické 
analýze učitelova chování. Později se výzkum začíná diferencovat a zaměřuje se na různé 
aspekty učitelova chování. Pozornost se věnuje např. kognitivní úrovni učitelových otázek 
(Winne 1979), strategiím řízení třídy (Doyle 1986), stylům vyučování (teaching styles), 
efektivitě učitele (Brophy, Good 1986) atp. Oblast výzkumu vyučování a učení pře-
hledným způsobem mapují práce Brophyho a Gooda (1986), Walberga (1986) či Wan-
gové, Haertelové a Walberga (1993) a dalších. 

V poslední době přibývá výzkumů, jejichž ústředním pojmem je kvalita výuky. 
Jejím terminologickým vymezením se zabývá např. W. Einsiedler (1997), H. Fend (1998) 
H. Ditton (2002), A. Helmke (2003). Některé metodologické otázky zkoumání kvality výuky 
řeší práce M. Clausena (2002). Konkrétní teoretické modely kvality výuky předkládají 
např. M. Prenzel a J. Doll (2002), K. Egger (2002), K. Reusser a Ch. Pauli (2003). 

U nás se problematice efektivnosti výuky věnovala pozornost již před rokem 1989, 
a to zejména v pracích V. Kuliče (1979 a 1980), J. Skalkové, F. Bacíka a kol. (1988). 
V osmdesátých letech se zkoumala také efektivnost výukových videopořadů (Macek 
1987, Maňák 1989). Co se polistopadové české odborné produkce týče, je problematika 
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efektivity výuky rozpracována zejména v tělesné výchově (Mužík, Krejčí 1997). J. Průcha 
(1996) představuje komplexní model efektivnosti vzdělávacího procesu, v němž rozli-
šuje dvě skupiny determinant (vstupní a procesuální), které ovlivňují vzdělávací proces, 
a dvě skupiny výstupů (výsledky a efekty), které reprezentují efektivnost vzdělávacích pro-
cesů. V poslední době se k problematice kvality výuky vyslovují D. Nezvalová (2002), Mu-
žík, Janík (2003). Ze slovenských autorů zmiňme alespoň studii M. Veselského (1993) 
k efektivnosti vyučování a jejím činitelům z hlediska komunikace mezi učitelem a žákem. 

Ve výzkumech efektivnosti či kvality výuky se pozornost výzkumníků zaměřuje 
přednostně na ty charakteristiky, které souvisí s chováním či jednáním učitele. V tomto 
ohledu mají výzkumy proces–produkt blízko k výzkumům pedagogické komunikace 
a interakce, nicméně jejich specifickým rysem je ohled na vzdělávací výsledky žáků. 

 
Jaké postupy, metody a techniky se užívají při těchto výzkumech? 

Výzkumy realizované v paradigmatu proces–produkt jsou zpravidla deskriptivně-
relační povahy. Popisuje se v nich, jaké chování učitele vede k jakému chování žáků, 
a zjišťuje se, do jaké míry učitelovo chování koreluje s výkony žáka. Často jsou tyto 
výzkumy realizovány formou (kvazi)experimentu v přirozeném prostředí školních tříd. 

Vzhledem k tomu, že se tyto výzkumy v převážné míře zaměřují na chování uči-
tele a žáků, hraje v nich klíčovou roli metoda pozorování. Podobně jako ve výzkumech 
pedagogické komunikace a interakce se i zde využívají různé pozorovací kategoriální 
systémy, do nichž pozorovatel zaznamenává např. výskyt, délku trvání, intenzitu a jiné 
kvantitativní či kvalitativní údaje o pozorovaných jevech (více viz Zelina 1998). 

V posledních letech se více prosazuje pozorování výuky na základě jejího video-
záznamu, které umožňuje zachytit nejen izolované jevy, ale také souvislosti, v nichž se 
objevují. Bere se tedy více v úvahu kontext analyzovaných situací a směřuje se ke kom-
plexnějšímu pohledu na výuku. V rámci výzkumu v paradigmatu proces–produkt je důle-
žité, že jeho součástí je také sběr dat o výsledcích učení žáků. Uplatňují se víceúrovňové 
analýzy a složitější statistické procedury.  

Pomocí videostudie je možné také hodnotit kvalitu výuky. Do teoretického rámce 
kvality výuky je začleněna švýcarská videostudie matematiky (Reusser, Pauli 2003). 
Také videostudie fyziky IPN (Seidel, Prenzel 2004) je koncipována jako součást mode-
lu kvality výuky (viz kap. 2). 

 

 

1.1.3  Výzkumy realizovaného kurikula 
 
Ve výzkumech realizovaného kurikula jde o analýzu reálně probíhajících procesů 

vyučování a učení se určitému obsahu ve školních třídách. Kurikulum je v těchto souvis-
lostech chápáno jako „rozvíjející se konstrukce“, která vzniká z interakce mezi učitelem 
a žáky (Zumwalt 1989, s. 175). Tento dynamický pohled umožňuje modelovat realizované 
kurikulum jako sekvenci určitých výukových aktivit, v nichž se učitelé a žáci společně 
zabývají jistým obsahem a „vyjednávají“ jeho význam (srov. Elbaz 1983). 

V terminologii výzkumů TIMSS je realizované kurikulum (implemented curricu-
lum) chápáno jako „učivo skutečně předávané žákům konkrétními učiteli v konkrétních 
školách a třídách“ (Palečková, Tomášek, Straková 1997, s. 6). Podstatné v tomto vyme-
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zení je, že se zde explicitně bere v úvahu kategorie učiva (subject matter, curricular con-
tent). Proto se výzkumy realizovaného kurikula stávají doménou oborových didaktik, neboť 
právě ony mají ve své odborné garanci problematiku učiva a jeho ztvárňování v proce-
sech vyučování a učení. Druhým klíčovým momentem je, že se výzkumy realizované-
ho kurikula obracejí na konkrétní žáky a učitele – jde tedy převážně o terénní výzkumy. 

V rámci konkrétních výzkumů realizovaného kurikula může být pozornost zamě-
řena na celou řadu různých aspektů. V prvé řadě to mohou být klíčoví aktéři kurikula – 
učitel a žáci. Dále je možné se výzkumně zabývat kategorií učiva a jeho didaktickým 
ztvárňováním ve výuce. Je možné také zkoumat, jak se v reálné výuce pracuje s učivem 
prezentovaným v učebnici. Lze analyzovat samotný průběh výuky a její strukturování 
např. z hlediska času. Pozornost může být věnována také učebním úlohám, které jsou 
ve výuce tematizovány, a tomu, jak je žáci řeší. Zaměříme-li více pozornosti na žáka, je 
s jistými omezeními možné studovat proces, v němž se utvářejí jeho znalosti. Zajisté by 
bylo možné rozlišit výzkum realizovaného kurikula orientovaný spíše na učitele versus 
výzkum realizovaného kurikula orientovaný spíše na žáka. Žádoucí však je pokoušet se 
realizovat komplexní výzkumy, v jejichž rámci by bylo možné studovat učitele-žáky-
učivo v jejich vzájemných vztazích. 

Významnou oblast kurikulárního výzkumu představují výzkumy, v nichž se 
zjišťuje, do jaké míry se v praxi daří realizovat kurikulum projektované např. v učeb-
ních plánech. Takové výzkumy jsou žádoucí zejména v období kurikulárních reforem, 
neboť napomáhají orientovat se v problémech, které jsou spojeny se zaváděním nového 
kurikula do praxe škol (více viz Walterová a kol. 2004). 

 
Jaké výzkumy realizovaného kurikula se provádějí? 

Zahrnujeme sem výzkumy, které zohledňují kategorii učiva. To nám umožňuje 
zaujmout oborově didaktický pohled na věc – pokoušíme se tyto výzkumy rozčlenit 
podle oborů či vyučovacích předmětů, v jejichž rámci byly realizovány. Ne vždy je to 
možné, zejména u výzkumů, které šly napříč různými obory. 

Mezi významné práce k této problematice patří výzkumy W. Doyla a K. Cartera 
(1984) věnované problematice úloh ve výuce. Dále výzkumy k využívání učebnic ve 
výuce (Westbury 1990). V mezinárodně srovnávacích výzkumech TIMSS, PISA, RLS, 
PIRLS, CIVED, SITES realizovaných Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků 
vzdělávání (IEA) či Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) se sice 
primárně zkoumá dosažené kurikulum, nicméně v poslední době se v nich začíná 
věnovat pozornost také zkoumání realizovaného kurikula.  

Ve výzkumu TIMSS se realizované kurikulum začalo zkoumat prostřednictvím 
dotazníků pro žáky a učitele matematiky a přírodovědných předmětů v testovaných tří-
dách4. Nicméně se ukázalo, že pro účely mezinárodního srovnání jsou informace o rea-
lizovaném kurikulu získané z dotazníků problematické, neboť výpovědi respondentů 

                                           
4  Ve výzkumu TIMSS 1995 byl učiněn pokus zkoumat realizované kurikulum rovněž prostřed-

nictvím modelových pedagogických situací, kde měli učitelé za úkol identifikovat řešení, dále 
pomocí identifikace učebních celků, které ve výuce pokryli. Tyto části však byly z dalších výzkumů 
vyjmuty, neboť byly příliš obsáhlé a rovněž narazily na odpor učitelů. – Autoři děkují dr. J. Strakové 
za tuto připomínku, která nechává hlouběji nahlédnout do zákulisí výzkumu TIMSS 1995. 
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z různých zemí byly obtížně srovnatelné. Právě tento problém vedl k zahájení videostudií 
TIMSS 1995 a 1999. Také výzkumy čtenářské gramotnosti RLS a PIRLS obsahovaly 
podrobné dotazníky pro učitele mateřského jazyka. Dotazníkové šetření mezi žáky a učiteli 
bylo také součástí výzkumu občanské výchovy CIVED, který se uskutečnil v roce 1999. 
Výzkum informačních technologií SITES (1998-2003) podrobně zkoumal využívání 
informačních a komunikačních technologií ve výuce, a to prostřednictvím dotazníků 
pro ředitele a koordinátory informačních a komunikačních technologií (dále ICT) a přípa-
dových studií využití ICT ve výuce. Také ve výzkumu PISA 2003 byl do žákovského 
dotazníku zařazen oddíl zaměřený na výuku matematiky.  

Lze konstatovat, že v poslední době je i v mezinárodně srovnávacích výzku-
mech posilován zájem o zkoumání toho, co se skutečně odehrává ve třídách a školách 
zúčastněných zemí. 

Již od 50. letech 20. století byly i u nás realizovány pozoruhodné výzkumy, které 
bychom mohli zařadit mezi výzkumy realizovaného kurikula: 

 Výzkum J. Kotáska Jak žáci používají vědomostí o fysikálních zákonech při řešení 
textových úloh – na učivu o jednoduchých strojích v 7. třídě (1957), který je zalo-
žen na analýzách protokolů vyučovacích hodin. 

 Výzkumy J. Skalkové shrnuté v práci Od teorie k praxi vyučování (1978). 

 Přehledová studie J. Průchy Determinanty reálné výuky (1987), která je opřena o řadu 
autorových výzkumů. 

 Výzkum J. Průchy Některé podmínky realizace obsahu vzdělání ve výuce (1989), 
v němž bylo analyzováno 110 hodin výuky napříč různými vyučovacími předměty.  

 Výzkum učiva a učení základům zeměpisné orientace v prvouce a ve vlastivědě pro-
vedený E. Vyskočilovou a A. Matouškovou (1998), v jehož rámci byla formou didak-
tického experimentu hodnocena vhodnost operačního přístupu ve výuce vlastivědy. 

 Výzkumy Pražské skupiny školní etnografie, které zachycují a popisují školní rea-
litu očima jejích aktérů – zejména žáků a učitelů. S výsledky těchto výzkumů se 
lze seznámit např. v monotematickém čísle časopisu Pedagogika (4/1995), které nese 
přiléhavý název Jak vyučujeme a co se žáci učí. Dále v práci Co se v mládí naučíš 
(PSŠE 1992), Typy žáků (PSŠE 1995) či nejnověji Čeští žáci po deseti letech (PSŠE 
2004) a Psychický vývoj dítěte od 1. do 5. třídy (PSŠE 2005). 

 Poněkud volnější vztah k výzkumům realizovaného kurikula mají i výzkumy žá-
kovských prekoncepcí či žákova pojetí učiva, a to zejména ty, které explicitně berou 
v úvahu procesy vyučování a učení, v nichž se tyto prekoncepty utvářejí, restruktu-
rují či elaborují (srov. Doulík 2005, Doulík, Škoda 2003, Gavora 1992, Osuská, 
Pupala 1996, Pupala, Mašková 1997, Šebková, Vyskočilová 1997, Trna 2002).  

Celkově vzato je však bohužel nutné konstatovat, že výzkumy (realizovaného) 
kurikula se u nás příliš neprovozují, což opakovaně potvrzují rozbory nálezů českého 
pedagogického výzkumu, které publikoval např. J. Průcha (2005). 
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Jaké postupy, metody a techniky se užívají při těchto výzkumech? 
 

Je-li realizované kurikulum chápáno jako učivo předávané žákům konkrétními 
učiteli, implikuje to potřebu metodologického přístupu založeného na observaci – po-
zorování. Při zkoumání realizovaného kurikula se využívá řada různých výzkumných 
metod, které sahají od dotazníkových šetření mezi učiteli a žáky, přes přímé pozorování 
výuky až po analýzy videozáznamu výuky. Proměnu metodologických přístupů v čase 
můžeme ilustrovat na příkladu výzkumů TIMSS. Pro nás je v tomto vývoji nejdůleži-
tější moment, kdy se začal řešit problém: výzkumy TIMSS se zaměřují na zjišťování 
výsledků vzdělávání, v souvislosti s tím je však třeba zkoumat také to, co k těmto vý-
sledkům vzdělávání vede, tedy orientovat se na činnost učitele, jeho výukové metody, inter-
akci atp. Právě tato oblast představuje doménu videostudií, která byla odstartována 
videostudií TIMSS 1995 a videostudií TIMSS 1999. 

Není sporu o tom, že výzkumy realizovaného kurikula mají blízko k výzkumům 
pedagogické komunikace a interakce, stejně jako k výzkumům efektivity či kvality výuky. 
Určitý rozdíl je nicméně v tom, že ve výzkumech realizovaného kurikula je explicitněji 
zohledňována kategorie učiva či obsahu výuky. Jak jsme zmínili již výše, ta byla v pe-
dagogickém výzkumu po dlouhou dobu „neviditelným paradigmatem“ (srov. Shulman 
1986). Dnes se v zahraničí výzkumy realizovaného kurikula úspěšně etablují zejména 
na stránkách oborově didaktických časopisů (např. Journal of Research in Science Educa-
tion). V České republice je podle našeho názoru bohužel stále platný postřeh formulo-
vaný J. Průchou, že „o determinantech výuky pramenících z vlastností obsahů vzdělání 
známe zatím jen málo“ (1987, s. 408). 

 
 
 

1.2 Videostudie na pomezí výzkumných oblastí 
 
 
Výzkum vyučování a učení mohou být dva odlišné světy, které se v rámci dnešní 

diferenciace a specializace pedagogického výzkumu mohou uzavřít samy do sebe do té 
míry, že přestanou hledat vzájemnou spojitost a podmíněnost. V předchozím textu jsme 
se pokusili poukázat na úsilí výzkumníků, kteří se pokoušejí studovat procesy vyučová-
ní a učení v jejich vzájemné souvislosti. Programově tento záměr vyjadřuje T. J. Shuell, 
když tvrdí, že „vyučování a učení je těsně provázáno, tak těsně, že pro účely pedago-
gického výzkumu je žádoucí studovat je spíše v jejich spojitosti, jako integrovaný celek, 
něž jako oddělené jevy“ (1996, s. 743).  

Nejpozději od doby, kdy L. S. Shulman poukázal na skutečnost, že kategorie 
obsahu je chybějícím paradigmatem pedagogického výzkumu (1986), je zdůrazňována 
skutečnost, že procesům vyučování a učení je vždy inherentní také kategorie obsahu 
(učiva). Začala se prosazovat myšlenka, že výzkum by měl věnovat více pozornosti 
specifické povaze procesů vyučování a učení se v rámci určitého oboru či vyučovacího 
předmětu (matematiky, fyziky, mateřského či cizího jazyka, dějepisu, uměleckých obo-
rů, tělesné výchovy atp.). 
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Výše popsané skutečnosti přispěly k tomu, že pedagogický výzkum začal hledat 
integrující metodologické koncepce a jim odpovídající výzkumné postupy, které by umož-
ňovaly zkoumat vyučování, učení a učivo v jejich komplexnosti a vzájemné provázanosti. 
Máme za to, že videostudie představuje jeden z výzkumných postupů, jehož pomocí lze 
realizovat tuto komplexní analýzu výuky a přiblížit se k poznání toho, jak reálně probí-
hají procesy oborového vyučování a učení.  

Videostudie umožňuje hledat odpovědi na řadu výzkumných otázek, které se oteví-
rají ve: výzkumech pedagogické komunikace a interakce, efektivnosti a kvality výuky i reali-
zovaného kurikula. V rámci těchto či jiných výzkumnů je možné videostudii opřít o různá 
teoretická východiska, jak se pokusíme ilustrovat na konkrétních ukázkách v kap. 2. 

Již bylo řečeno, že jednou z hlavních metod, které se uplatňují ve výzkumech 
spadajících do tří výše uvedených oblastí výzkumu, je pozorování. Starší výzkumy 
výuky byly založeny na přímém pozorování ve školní třídě, kdy pozorovatelé bezprostřed-
ně v průběhu výuky zařazovali pozorované jevy do předem připravených kategoriálních 
systémů. Později se začalo pracovat s audiozáznamem a ještě později s videozáznamem 
výuky a jeho následnou analýzou. Je zřejmé, že rozvoj pedagogických výzkumů zalo-
žených na analýze filmového záznamu či videozáznamu souvisí s rozvojem technické-
ho zázemí. Počátky filmového záznamu vyučovacích hodin sahají do 30. let 20. století 
(srov. Hiebert et al. 2003). Zhruba před 40 lety se i u nás prováděly výzkumy, při nichž 
se nahrávalo vyučování pomocí filmové techniky. V 70. a 80. letech vznikly laboratoře-
školní třídy také v České republice.5 V té době se u nás rozvíjela také videodidaktika 
jako významný proud v pedagogické teorii, praxi i výzkumu (srov. sborník Efektivnost 
výukových videopořadů 1989). I po roce 1989 se řada našich autorů zabývá možnostmi 
využití videozáznamu pro analýzu výuky (např. Slavík, Siňor 1992) či v učitelském 
vzdělávání (např. Svatoš 1995, Nelešovská 2003, Miková 2004, Janík 2005). Práce 
těchto autorů se většinou opírají o koncept reflexivní praxe A. D. Schöna (1983, 1987) 
s tím, že videozáznamy přinášejí do učitelského vzdělávání novou kvalitu (Nezvalová 
1994, Slavík 2001).  

V současné době dospěl technický pokrok ještě dál. Uživateli jsou k dispozici 
digitální videokamery i počítačové programy pro zpracování a analýzu videozáznamu 
výuky (např. vPrismTM, Videograph, CatMovie), které urychlují a usnadňují práci. Pozoro-
vání založené na videozáznamu má dnes své rozvinuté postupy. Významnou inspirací 
jsou zahraniční studie (Stigler et al. 1999, Hiebert et al. 2003, Seidel et al. 2003, 2005, 
Helmke 2003 aj.), v nichž je možné seznámit se s technickými okolnostmi realizace 
videostudie.  

                                           
5  Např. na Pedagogické fakultě MU v Brně fungovalo v 70. letech 20. století audiovizuální centrum, 

které se mimo jiné zabývalo také pořizováním videozáznamu výuky. Jedna z cvičných škol PdF 
MU byla v té době v přímém spojení s fakultou pomocí televizní techniky, takže studenti mohli 
přímo z fakulty pozorovat výuku na základní škole. 
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2 PŘEHLED O VIDEOSTUDIÍCH (1995–2005) 
 
 
 

Kapitola podává přehled o videostudiích, jež byly v zahraničí realizovány v letech 
1995–2005. Každá z prezentovaných videostudií je rozebrána z hlediska cílů, výzkum-
ných otázek, výzkumného postupu a výsledků, které přinesla. V závěru této kapitoly se 
pokoušíme o určité zhodnocení prezentovaných videostudií z hlediska obsahového (co 
se v nich zkoumalo) a z hlediska metodologického (jak se při nich postupovalo). 

 
 
 
 

2.1 Videostudie realizované v letech 1995–2005  
 
 
V této kapitole nabízíme výběrový přehled o výzkumech výuky (vyučování a učení) 

realizovaných v letech 1995-2005, při nichž byla využita analýza videozáznamu. U každé 
z videostudií popíšeme: kontext výzkumu, jeho cíle, popř. výzkumné otázky, výzkumný 
vzorek, uplatněnou metodu a vybrané výsledky výzkumu. 

 Videostudie výuky matematiky TIMSS 1995 (Stigler et al. 1999, Hiebert et al. 1999) 
 videostudie výuky matematiky TIMSS 1999 (Hiebert et al. 2003) 
 videostudie výuky přírodních věd TIMSS 1999 (Roth et al. 2006) 
 videostudie výuky fyziky IPN (Seidel et al. 2003, 2005, Seidel, Prenzel 2004) 
 švýcarské videostudie výuky matematiky (Reusser, Pauli 2003) 
 švýcarské videostudie výuky fyziky (Labude 2002). 

Stručněji se zmíníme také o dalších videostudiích, které se zaměřovaly na různé aspekty 
výuky v různých vyučovacích předmětech: 

 videostudie výuky matematiky (geometrie) – práce s chybou (Heinze 2004) 
 videostudie výuky matematiky a fyziky – učení se řešením úloh (Renkl et al. 2004) 
 videostudie výuky fyziky – proces, v němž se utváří žákovo porozumění fyzikálním 

pojmům (Constantinou, Papadouris 2004) 
 videostudie výuky fyziky – utváření kognitivních struktur u žáků (Pauckert 2001, Nie-

derer 2001) 
 videostudie výuky fyziky – procesy probíhající při skupinové práci (Stadler, Benke, 

Duit 2001) 
 videostudie výuky fyziky – cíle (záměry), které učitel sleduje ve výuce fyziky (Reyer, 

Trendel, Fischer 2004) 
 videostudie výuky chemie – interakční a komunikační procesy probíhající při skupi-

nové práci a při zpracování domácích úkolů (Sumfleth, Rumann, Nicolai 2004) 



 26

 videostudie výuky matematiky – využívání informačních a komunikačních techno-
logií ve výuce matematiky (Blömeke, Eichler, Müller 2004) 

 videostudie výuky anglického jazyka (DESI) – postupy ve výuce anglického jazyka 
v německých školách a jazykové kompetence žáků (Klieme et al. 2006) 

 videostudie výuky společenskovědních předmětů – podmínky a předpoklady zdařilé 
výuky dějepisu a politické výchovy (www.didac.unizh.ch/forschung). 

 
 

2.1.1 Videostudie výuky matematiky TIMSS 1995 
 
Kontext a východiska videostudie TIMSS 1995 

 
Videostudie TIMSS 1995 byla součástí mezinárodně srovnávacích výzkumů 

TIMSS. Iniciativa k její realizaci vyšla od odborníků z USA, kteří se zajímali o to, jak 
se vyučuje matematice v jiných zemích. Videostudie TIMSS 1995 se vedle USA účastnilo 
Japonsko a Německo. Japonsko bylo zajímavé především tím, že žáci z této země opa-
kovaně dosahují vynikajících výsledků v mezinárodním srovnávání. Jaké výukové pro-
cesy vedou k těmto vynikajícím výsledkům? Právě to se stalo výchozí otázkou, na niž 
se pomocí videostudie hledala odpověď.  

Teoretickým východiskem videostudie TIMSS 1995 je pojetí vyučování jako 
kulturní aktivity. J. Hiebert et al. (1999) k tomu uvádí: „…v průběhu času jsme si pro 
vyučování vytvořili pravidla a očekávání, která jsou ve společnosti rozšířena a předávána, 
jak se jedna generace studentů stává příští generací učitelů… tím, jak jsou naše modely 
vyučování široce rozšířeny a sdíleny ve společnosti, stávají se takřka neviditelnými. Za-
čínáme věřit, že takhle vyučování vypadá a musí vypadat“ (s. 196–197). Autoři zdů-
vodňují potřebu pozorovat a porovnávat vyučování v různých zemích, neboť právě na po-
zadí tohoto srovnávání si můžeme lépe uvědomit specifičnosti ve své vlastní zemi.  

Videostudie TIMSS 1995 byla prvním rozsáhlejším výzkumem vyučování a učení, 
při němž se využívalo videozáznamu nejen pro dokumentaci jednotlivých případů, ale 
pro zachycení stovek vyučovacích hodin v reprezentativních výzkumných souborech 
v různých zemích. Nešlo tedy primárně o mikroanalýzy situací z výuky, nýbrž o výzkum 
typu „video surveys“ (srov. Stigler et al. 2000). 

 
Cíle výzkumu 

Videostudie matematiky TIMSS 1995 sledovala dva cíle: a) poznat, jak se vy-
učuje matematice v osmých třídách ve třech zúčastněných zemích, b) poznat, jak američtí 
učitelé pohlížejí na (vzdělávací) reformy a zda ve svém vyučování realizují inovace 
(Hiebert et al. 1999, s. 196).  

 
Výzkumný vzorek 

Ve  videostudii TIMSS 1995 byly pořízeny a analyzovány videozáznamy 231 hodin 
výuky matematiky v osmých třídách v Německu, v Japonsku a v USA. Šlo o reprezentativ-
ní výběr v každé zemi, přičemž výzkumný vzorek tvořil náhodně vybraný podsoubor 
z výzkumného souboru, s nímž se pracovalo ve výzkumu TIMSS 1995. Jednalo se o 100 
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hodin matematiky v Německu, 50 hodin v Japonsku a 81 hodin v USA. V průběhu školní-
ho roku 1994–1995 se nahrávala jedna vyučovací hodina v osmé třídě. Zatímco v USA 
a v Německu byly pořízeny hodiny zaměřené na algebraické i geometrické učivo, v Japon-
sku převažovaly hodiny zaměřené na učivo z geometrie. 

 
Výzkumný design 

Videozáznamy byly pořizovány standardizovaným postupem. Používala se jed-
na kamera, která byla zaměřena na učitele. Po skončení hodiny učitelé vyplňovali do-
tazník, v němž posuzovali, do jaké míry byly nahrávané hodiny typické ve srovnání 
s ostatními hodinami. Ve výzkumné laboratoři v Los Angeles byly videozáznamy digi-
talizovány a následně proběhla jejich transkripce a kódování. 

Co se ve videostudii TIMSS 1995 vyhodnocovalo? Závěrečná zpráva z výzkumu 
(Stigler et al. 1999) přináší odpovědi na následující otázky: S jakou matematikou se žá-
ci setkávají? Jaká je organizace výuky? Jsou matematické pojmy a procedury vyvozo-
vány? Co se očekává, že budou žáci dělat? Jaká je celková kvalita hodin? Jaká je role 
učitele? V návaznosti na to autoři popisují typické vzorce či scénáře (scripts6), podle 
nichž se výuka matematiky v zúčastněných zemích odehrává. 

 
Vybrané výsledky výzkumu 

 S jakou matematikou se žáci setkávají? 41 % hodin v USA bylo předalgebraických, 
kdežto v Německu 13 % a v Japonsku 3 %. Při analýze za jednotlivé země bylo ma-
tematické myšlení evidentní v 53 % japonských hodin, ve 20 % německých hodin 
a v 0 % amerických hodin. Výsledky naznačují, že úroveň a povaha matematiky, 
s níž se žáci setkávají v jednotlivých zemích, je odlišná.  

 Jaká je organizace výuky? Většina učitelů se zaměřovala buď na matematické do-
vednosti (řešení různých typů problémů nebo využívání vztahů), nebo na matema-
tické myšlení (objevování, vytváření a porozumění matematickým vztahům, nebo 
vymýšlení nových přístupů k řešení problémů). Mezi zeměmi se přitom ukázaly značné 
odlišnosti. Japonští učitelé zdůrazňují myšlení; němečtí a američtí učitelé zdůrazňu-
jí dovednosti. Většina učitelů ve všech zemích vytvářela explicitní návaznosti od jedné 
hodiny ke druhé, ale pouze japonští učitelé rutinně propojovali také části v rámci 
jedné hodiny. 96 % japonských hodin obsahovalo výroky propojující jednu část ho-
diny s další, zatímco v Německu a v USA to bylo 40 % hodin, které obsahovaly ta-
kové výroky. V 92 % japonských hodin, v 76 % německých hodin a v 45 % americ-
kých hodin byly propojeny všechny části hodiny přinejmenším jedním vhodným 
matematickým vztahem (např. jedna fáze výuky byla závislá na jiné nebo přesaho-
vala do jiné).  

                                           
6  Ve videostudiích TIMSS je termín skript chápán jako určitý široce akceptovaný a předvídatelný 

způsob strukturování vyučovacích aktivit uvnitř určité kultury (Hiebert el al. 2003). S poněkud 
jiným pojetím termínu skript se setkáváme v oblasti kognitivní psychologie, kde je skript chá-
pán jako „struktura, která popisuje adekvátní pořadí událostí ve specifickém kontextu“ (Schank, 
Abelson 1977, s. 41). Jedná se zde o určitou formu schématické reprezentace a organizace zna-
lostí, na něž lze usuzovat na základě pozorování toho, co člověk dělá v určitých situacích (srov. 
Seidel et al. 2002, Seidel 2003, Janík 2005). 
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 Jsou matematické pojmy a procedury vyvozovány? Matematické pojmy a procedury 
může učitel buď prostě sdělit, nebo je lze vyvozovat na základě příkladů, demonstrací 
v rozhovoru se žáky. Ukázalo se, že v německých a v japonských hodinách se pojmy 
a postupy zpravidla vyvozují, zatímco v amerických hodinách se většinou sdělují. 

 Co se očekává, že budou žáci dělat? V téměř všech hodinách ve všech zemích by-
li žáci vyzýváni, aby řešili matematické problémy. Hodiny se nicméně lišily v tom, 
do jaké míry byla žákům umožněna tvořivá matematická práce při řešení problémů. 
V některých hodinách byly prezentovány problémy, které dovolovaly jen jednu me-
todu řešení, a to často tu, kterou demonstroval učitel. V 63 % japonských, 30 % ně-
meckých a 14 % amerických hodin bylo řešení úloh řízeno žáky (solver-controlled). 
Japonští žáci stráví méně času praktikováním rutinních postupů a více času vymýšle-
ním, analyzováním a dokazováním než jejich vrstevníci v ostatních zemích. Němeč-
tí a američtí žáci strávili téměř všechen čas praktikováním rutinních postupů. 

 Role učitele – z výše uvedeného může u čtenáře vzniknout dojem, že učitel hraje 
mnohem aktivnější roli v Německu a v USA než v Japonsku. Např. zatímco němeč-
tí a američtí žáci obvykle praktikují postupy vyvozené učitelem, japonští žáci jsou 
vyzýváni, aby sami tyto postupy vyvozovali. Přesto by nebylo správné domnívat se, 
že japonští učitelé jsou méně aktivní nebo direktivní než učitelé němečtí a američtí. 
Japonští učitelé dávají žákům čas, aby se zabývali náročnějšími problémy, často to 
však sledují a doplňují přímým vysvětlením a sumarizací toho, co se žáci naučili. 
Proto japonští učitelé dosáhli vyššího skóre v objemu direktivního přednášení než 
učitelé němečtí a američtí. Ačkoliv čas věnovaný přednášení byl ve všech třech ze-
mích minimální, 71 % japonských hodin obsahovalo alespoň krátkou přednášku 
učitele ve srovnání s pouhými 15 % v německých a amerických hodinách. Japonští 
učitelé tedy citlivě řídí vývoj hodiny a vytvářejí podmínky, které umožňují žákům 
samostatně vymýšlet postupy řešení. Např. na začátek hodiny často zařazují problémy, 
které lze řešit na základě modifikování metod, které byly probrány v předcházejí-
cích hodinách. 

 Kulturní vzorce vyučování – jak jsme poznamenali výše, autoři výzkumu chápou 
vyučování jako kulturní aktivitu. V závěru svého výzkumu formulují typické vzorce 
(skripty) aktivit učitele a žáků ve výuce matematiky v zúčastněných zemích – tab. 1 
(podle Hiebert et al. 1999). 

 
Německý vzorec Japonský vzorec Americký vzorec 

Německé hodiny se často 
odehrávaly v následují-
cích sekvencích: 

1. Rekapitulace předcho-
zího učiva, buď kon-
trolou domácího úko-
lu, nebo připomenutím 
toho, co se k tématu již 
probíralo. 

 

Typická japonská hodina 
byla charakteristická násle-
dujícím sledem aktivit: 

1. Rekapitulace předchozí 
hodiny, obvykle stručné 
shrnutí provedené učite-
lem. 

 

 

Většina amerických hodin 
se odehrávala následujícím 
způsobem: 

1. Rekapitulace předcho-
zího učiva, buď pro-
střednictvím aktivit 
typu „matematické 
rozcvičky“ („warm-
up“) nebo kontrolou 
domácího úkolu. 
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2. Prezentace učiva 
(problému), které se 
má v hodině probírat. 

3. Vyvozování postupů, 
které se budou uplat-
ňovat při řešení 
problému (učitel žáky 
starostlivě provází přes 
jednotlivé detaily). 

4. Uplatňování probra-
ných postupů na řešení 
obdobných problémů 
se odehrává buď spo-
lečně (celá třída), nebo 
žáci pracují samostatně. 

 

2. Prezentování problému 
hodiny, často problém 
navazuje na práci z před-
chozí hodiny. 

3. Žáci se pokoušejí řešit 
problém samostatně ne-
bo v malých skupinách. 

4. Žáci se vzájemně infor-
mují o postupech (meto-
dách) řešení, které vy-
zkoušeli, a sdílejí je. 
Učitel a ostatní žáci k to-
mu připojují své komen-
táře a podněty. 

5. Shrnutí hlavních bodů 
hodiny, často formou 
krátké přednášky učitele. 

6. Aktivity 2–4 se často 
opakují pro další 
problém dříve, než hodi-
na skončí shrnutím. 

2. Demonstrace postupu, 
jak řešit problémy da-
né hodiny. Učitel rela-
tivně rychle předvádí 
žákům žádoucí postup 
řešení. 

3. Žáci samostatně uplat-
ňují postup na řešení 
souboru obdobných 
problémů. 

4. Oprava řešení 
zadaných problémů  
a zadání dalších 
podobných problémů 
za domácí úlohu. Ve 
zbývajícím čase 
hodiny žáci obvykle 
začnou řešit domácí 
úlohu. 

 

Tab. 1: Kulturní vzorce vyučování – videostudie matematiky TIMSS 1995 
 
Autoři vysvětlují, že třem vzorcům hodiny jsou společné některé rysy: rekapitu-

lace předchozího učiva, učitel prezentuje problémy a žáci je v lavicích řeší. Nicméně při 
důkladnějším pohledu je patrné, že tyto aktivity hrají různou roli uvnitř různých kulturních 
vzorců. Prezentování problému v Německu vytváří základ pro relativně detailní vyvo-
zování žádoucího postupu řešení, aktivita celé třídy je vedena učitelem. Prezentování 
problému v Japonsku vytváří základ pro práci žáků, která spočívá v tom, že vytvářejí, sdí-
lejí a analyzují postupy řešení. Prezentování problému v USA vytváří základ pro to, aby 
učitel mohl relativně rychle demonstrovat žádoucí postup řešení, který poté žáci pro-
cvičují (srov. Hiebert et al. 1999). 

Autoři konstatují, že odlišnosti vyučování matematice, které jdou napříč kurikuly 
různých zemí, musí být chápány uvnitř kulturního systému vyučování, jehož jsou sou-
částí. Žádné charakteristiky vyučování nemohou být hodnoceny jako pozitivní či nega-
tivní, aniž by bylo přihlíženo ke kontextu, v němž se objevují.  

 
 

2.1.2 Videostudie výuky matematiky TIMSS 1999 
 

Kontext a východiska výzkumu 

V návaznosti na videostudii matematiky TIMSS 1995 byl realizován šíře zalo-
žený výzkum – videostudie matematiky a přírodních věd TIMSS 1999, v němž bylo 
výzkumné pole rozšířeno na sedm zemí (Austrálie, Česká republika, Hongkong, Nizo-
zemí, Švýcarsko, USA, Japonsko) a vedle matematiky byly zaznamenávány také ho-
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diny přírodovědných předmětů. Zaznamenané hodiny byly vyhodnocovány mezinárod-
ně sestaveným týmem expertů. Samostatně byly publikovány výsledky za matematiku 
(Hiebert et al. 2003) a za přírodní vědy (Roth et al. 2006) – viz kap. 2.1.3. 

Videostudie matematiky TIMSS 1999 (Hiebert et al. 2003) dokumentuje, jak 
učitelé na základě odlišných sociokulturních podmínek a tradicí vzdělávání v sedmi ze-
mích vyučují matematice. Cílem výzkumu je předložit srovnávací deskripci každodenní 
výuky matematiky v zemích, které (kromě USA) dosáhly velmi dobrých výsledků v mezi-
národním srovnání TIMSS 1995 – České republice, Nizozemí, Francii (ta však účast odmítla), 
Japonsku (za přírodní vědy) a Hongkongu (za matematiku). Švýcarsko a Austrálie, jejichž 
výsledky v TIMSS 1995 nebyly nejlepší, se k výzkumu připojily z vlastního zájmu. Ja-
ponsko nebylo do videostudie matematiky TIMSS 1999 zahrnuto, ale v řadě analýz byla 
využita data z předchozí videostudie TIMSS 1995, jíž se Japonsko účastnilo. 

Autoři zdůvodňují potřebu takového výzkumu tím, že formulují řadu klíčových 
otázek a pokouší se na ně odpovědět. Ptají se např.: „Proč zkoumat vyučování?“ a odpoví-
dají: „Chceme-li lépe porozumět a zlepšovat učení žáků, musíme zjišťovat, co se děje ve tří-
dách“ (s. 2). Na otázku: proč zkoumat vyučování v různých zemích? odpovídají čtyřmi 
argumenty: „praxe ve vlastní zemi se stává jasnější právě na pozadí srovnávání s praxí v ji-
ných zemích, … můžeme objevit nové alternativy, … můžeme podněcovat diskusi o různých 
volbách v každé zemi, … umožní nám to lépe porozumět vyučování“ (s. 3–4). Dále otevírají 
otázky týkající se zvoleného metodického postupu: proč při výzkumu vyučování použí-
vat video? (umožňuje studovat komplexní procesy; umožňuje kódování z více perspek-
tiv; videodata lze dobře komunikovat atp.) a jaké jsou „výzvy“ výzkumu vyučování za-
loženého na videozáznamu? (je třeba dodržovat standardizovaný postup při pořizování 
videozáznamu výuky; počítat s tím, že přítomnost kamer ovlivní dění ve třídě atp.).  

 
Cíl výzkumu 

Cílem videostudie matematiky TIMSS 1999 bylo popsat a porovnat výuku ma-
tematiky v osmých třídách ve výše uvedených zemích.  

 
Výzkumný vzorek  

Celkově se v rámci videostudie matematiky TIMSS 1999 pořídilo 638 náhodně 
vybraných hodin výuky matematiky v osmých třídách (50–100 hodin v každé zemi). 
Ve Švýcarsku bylo pořízeno celkem 140 hodin, aby bylo možné zachytit a porovnat tři 
jazykové regiony (německy, francouzsky a italsky mluvící). Za Japonsko byla v mate-
matice využita a reanalyzována data získaná ve videostudii TIMSS 1995. Pořizování 
videozáznamů probíhalo v průběhu let 1998–2000. V každé třídě byla natočena jedna 
hodina matematiky. 

 
Design výzkumu  

Záznamy byly pořizovány pomocí dvou kamer, z nichž jedna snímala učitele a dru-
há třídu. Pro zpracování videodat byl použit počítačový program vPrismTM, který umož-
ňuje provádět transkripci a kódování videozáznamů výuky. Pro účely mezinárodního 
srovnávání bylo zapotřebí najít „společnou řeč“ pro kódování videozáznamů a docílit 
přijatelné inter-rater-reliability. 
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Doplňujícími výzkumnými nástroji byly dotazníky pro učitele a pro žáky, které 
umožnily získat doplňující data k natočeným hodinám. Např. jak jsou zúčastnění učite-
lé připraveni na vyučování matematiky (vzdělání, aprobace, délka praxe aj.). Jaké cíle 
spojují s výukou matematiky (obsahové, procesuální, perspektivní) atp. 

 
Vybrané výsledky výzkumu 

 Kontext vyučovacích hodin – zjišťovalo se, do jaké míry učitelé hodnotí zazname-
nané hodiny jako typické ve srovnání s ostatními hodinami. V jedné z položek se 
učitelé měli vyjádřit, zda bylo chování žáků v nahrávaných hodinách lepší, stejné, 
nebo horší než obvykle. České hodiny se zde výrazně lišily od hodin v jiných zemích. 
Podle výpovědí učitelů se žáci ve 41 % českých hodin chovali „hůře než obvykle“ 
(byli méně aktivní; báli se, že odpoví nesprávně). V ostatních zemích učitelé uvádě-
li variantu „horší chování žáků než obvykle“ v 5 až 23 % případů.  

 Struktura vyučovacích hodin – vztahuje se k délce trvání hodin, k času strávenému 
matematickou prací, k roli matematických problémů, k cílům různých fází výuky, 
k veřejné a soukromé interakci ve třídě, k roli domácího úkolu a k charakteristikám 
ovlivňujícím srozumitelnost a plynulost hodiny.7 Mezi nejdůležitější výzkumné ná-
lezy autoři počítají skutečnost, že ve všech zemích se matematika vyučuje cestou 
řešení problémů, a dále analyzují různé typy matematických problémů a jejich pro-
porční zastoupení ve výuce v jednotlivých zemích. Odlišnosti mezi zeměmi se na-
cházejí v tom, jak jsou koncipovány učební úlohy – ty se liší co do komplexity, ko-
herence, oborově didaktické kvality a vztahu k běžnému životu. Ukazuje se, že ve 
všech zemích, kromě Japonska, je časté zařazování opakovaných krátkých rutinních 
úloh. V Japonsku se pracuje déle na menším počtu, avšak náročnějších a komplexněj-
ších úloh. Nizozemští žáci stráví v průměru více času samostatnou prací a řeší úlohy 
s bezprostřednějším vztahem k životu než v jiných zemích. V Japonsku se výuka mate-
matiky (v osmých třídách) zaměřuje na prezentování nového učiva prostřednictvím 
řešení několika málo problémů, většinou v rámci celé třídy, přičemž každý problém 
vyžaduje značnou časovou dotaci. V nizozemských hodinách sehrává významnější 
roli „soukromá práce“ (private work), kdy žáci stráví více času prací na celém sou-
boru problémů. Učitelé z různých zemí akcentují různé cíle vzhledem k jednotlivým 
fázím výuky. Zatímco čeští učitelé akcentují opakování učiva, učitelé z Hongkongu 
a z Japonska kladou větší důraz na nové učivo (japonští učitelé přitom na jeho výklad, 
hongkongští učitelé na jeho procvičování). Další významný rozdíl se ukazuje mezi 
českými a nizozemskými učiteli v srozumitelnosti a plynulosti hodin. České hodiny 

                                           
7  Soukromá interakce (private interaction) probíhá v situacích, kdy všichni žáci pracují na svých 

místech buď individuálně, ve dvojicích, nebo v malých skupinách, zatímco učitel prochází tří-
dou a interaguje soukromě s jednotlivci. Veřejná interakce (public interaction) zahrnuje proje-
vy učitele, žáka nebo skupiny žáků, které jsou určeny celé třídě (Hiebert et al. 2003, s. 53–54). 
Srozumitelnost a plynulost hodiny (lesson clarity and flow) jsou definovány takovými situacemi, 
které se snaží zvýraznit důležité body hodiny žákům (výroky o cílech hodiny, výroky shrnující 
učivo) nebo naopak narušují plynulost hodiny (vyrušení zvenčí, nematematické části hodiny, 
veřejná oznámení, která se netýkají probíhajících matematických úkolů) – srov. Hiebert et al. 
(2003, s. 59). 
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skórovaly relativně vysoko v indikátorech srozumitelnosti a plynulosti hodiny (např. 
explicitní formulování cílů, shrnování učiva), a relativně nízko v indikátorech pře-
rušování plynulého průběhu hodiny (přerušování zvnějšku, nematematické fáze aj.). 
Nizozemské hodiny vykazovaly opačné tendence. 

 Matematický obsah hodin – zahrnuje popis probíraných témat, úroveň matematické 
evidence v hodinách, údaje o tom, jak učitelé vztahují učivo nad rámec hodiny atp. 
Skutečnost, že se v Japonsku řešilo méně problémů větší komplexity, souvisí s cha-
rakterem obsahu výuky. Japonské hodiny měly ve srovnání s hodinami v ostatních 
zemích vyšší procedurální komplexitu, častěji zahrnovaly důkazy, byly lépe kontex-
tuálně vztahovány k dalším hodinám. V japonských hodinách bylo relativně vysoké 
procento problémů s přímým vztahem k matematice, a relativně nízké procento 
problémů na opakování. Tato skutečnost koresponduje s výše uvedeným zjištěním, 
že japonské hodiny se více zaměřovaly na prezentaci nového učiva. Převaha mate-
matických problémů zaměřených na opakování a procvičování, která se ukázala jako ty-
pická např. v České republice, je v souladu se zjištěním, že čeští učitelé přikládají velký 
význam opakování učiva. Co se proporce matematických problémů týče, byly si 
hodiny matematiky v ostatních zemích velmi podobné.  

 Jak se kde dělá matematika – zahrnuje, jak jsou prezentovány a zpracovávány mate-
matické problémy, jaké příležitosti k verbálnímu vyjadřování (opportunities to talk) 
výuka žákům nabízí, jaké pomůcky či materiály (resources) se v hodinách využívají 
aj. Hodiny matematiky v Nizozemí jsou charakteristické tím, že více než hodiny 
v ostatních zemích zdůrazňují vztah mezi matematikou a situacemi z běžného živo-
ta. 42 % problémů v nizozemské hodině matematiky má vztah k běžnému životu. 
V ostatních zemích je k běžnému životu vztaženo 9 % až 27 % objemu problémů za 
hodinu. Nejvíce aplikačních problémů, při nichž jsou žáci nuceni rozhodovat se me-
zi více způsoby řešení, bylo shledáno v japonských hodinách. Je zde však zapotřebí 
poukázat na skutečnost, že ve většině japonských hodin se probíralo geometrické, 
nikoliv algebraické učivo. Ve všech zemích byla shledána podobnost v tom, že uči-
telé ve výuce hovoří přibližně osmkrát více než všichni žáci dohromady (v ČR 9:1, 
v Hongkongu dokonce 16:1 ve prospěch učitelů). Co se využívání pomůcek a materiálů 
ve výuce týče, uveďme alespoň, že tabule byla nejvíce používána v České republice 
(ve 100 % hodin), nejméně v USA (v 71 % hodin). Rovněž učebnice/pracovní listy 
byly používány ve všech zemích ve více než 90 % hodin. Kalkulátory se nejméně 
používaly v České republice (ve 31 % hodin), nejvíce v Nizozemí (v 91 % hodin).  

V závěrečné zprávě z výzkumu (Hiebert et al. 2003) je za každou zemi předsta-
ven portrét typické hodiny, který shrnuje podobnosti a odlišnosti ve výuce matematiky 
v jednotlivých zemích. V popisu za Českou republiku se opět zdůrazňuje, že čeští uči-
telé přikládají velký význam opakování. Zdá se, že autoři publikace jsou překvapeni zjiš-
těním, že čeští učitelé na počátku hodiny veřejně zkouší žáky a hodnotí jejich výkon. Tato 
skutečnost, z domácího pohledu nikterak překvapivá, protože je nám důvěrně známá, je 
jedním z rysů, jimiž se české hodiny podstatněji odlišovaly od hodin v ostatních ze-
mích. Jinak se o českých hodinách dále konstatuje, že v nich převažuje „veřejná inter-
akce“ s celou třídou (61 % celkového času z hodiny), a naopak, že relativně málo pracují 
žáci samostatně či ve skupinách (21 % celkového času hodiny).  
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Závěrem autoři konstatují, že neexistuje „královská cesta“ k výuce matematiky. 
S vysokým skóre vzdělávacího výkonu dosahovaného žáky v testech mohou být spojeny 
různé metody výuky. Otevírají se tak perspektivy pro další výzkum, který by se měl za-
měřovat na to, jaké výsledky učení přinášejí určité výukové metody a přístupy. 

 
 

2.1.3 Videostudie výuky přírodovědných předmětů TIMSS 1999 
 
Kontext a východiska výzkumu 

Ve videostudii TIMSS 1999 se vedle výuky matematiky (viz kap. 2.1.2) zkoumala 
také výuka přírodovědných předmětů (science). Kontext a východiska tohoto výzkumu 
byly společné jak pro videostudii matematiky, tak pro videostudii přírodovědných před-
mětů. Videostudie přírodovědných předmětů se účastnilo pět zemí – Austrálie, Česká re-
publika, Japonsko, Nizozemí a USA. 

 
Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem videostudie přírodovědných předmětů TIMSS 1999 bylo popsat a analy-
zovat výuku biologie, fyziky, geografie, chemie atp. v osmých třídách ve výše uvedených 
zemích. Hlavní pozornost přitom byla zaměřena na zkoumání příležitostí k učení, které 
žákům nabízí výuka v těchto předmětech. Snahou výzkumníků bylo studovat vyučová-
ní, učení a učivo v kultuře školní třídy (srov. Roth et al. 2006, s. 5). 

 
Výzkumný vzorek 

Ve videostudii přírodovědných předmětů TIMSS 1999 se pořídilo celkem 439 ná-
hodně vybraných hodin přírodovědné výuky v osmých třídách (81–95 hodin v každé zemi).  

 
Výzkumný design 

Pořizování a zpracování videozáznamů se odehrávalo obdobným způsobem jako ve 
videostudii matematiky TIMSS 1999 (viz kap. 2.1.2). Výzkumná data byla vyhodnoce-
na s ohledem na aktivity učitele (jak učitel organizuje výuku a jaké příležitosti k učení tím 
vytváří), na obsah (jak je ve výuce obsah ztvárňován) a na aktivity žáků (jak se žáci 
mohou podílet na učebních aktivitách).  

 
Vybrané výsledky výzkumu 

Videostudie byla koncipována jako projekt mezinárodně srovnávacího výzkumu, 
který usiluje o hledání podobností a odlišností ve výuce přírodovědných předmětů v růz-
ných zemích.  

 Ve všech zúčastněných zemích se objevují podobnosti v organizaci výuky. V 98 % 
hodin se ve všech zemích objevovala práce s celou třídou v lavicích (whole-class 
seatwork), v 95 % hodin byl vždy určitý čas věnován práci s novým učivem. Praktické 
aktivity byly evidentní v 72 % hodin ve všech zemích, ty se však lišily, kolik času se 
jim kde věnovalo.  
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 Ve všech zúčastněných zemích se objevují podobnosti v organizaci obsahu. V 84 % 
hodin byla věnována pozornost kánonu přírodovědných znalostí (canonical know-
ledge), který zahrnuje obecně akceptovaná fakta, ideje, koncepty a teorie sdílené 
vědeckou komunitou. Znalosti vztahující se k povaze vědy (knowledge about nature 
of science) a metakognitivní strategie nebyly v žádné ze zemí zastoupeny ve více 
než 2 % objemu veřejných promluv (public talk) ve třídě.  

 Ve všech zúčastněných zemích se objevují podobnosti v aktivitách žáků. Při inter-
akcích s celou třídou se žáci podíleli na různých formách diskusí přibližně v 81 % 
hodin ve všech zemích. Při praktických aktivitách převažovalo ve všech zemích po-
zorování jevů nad vytvářením modelů, nad aktivitami zaměřenými na analýzu a utřiďo-
vání jevů a nad prováděním řízených experimentů. Ne více než v 10 % hodin ve všech 
zemích měli žáci možnost klást si své vlastní výzkumné otázky a navrhovat postupy 
jejich praktického zkoumání. 

 Mezi jednotlivými zeměmi byly shledány odlišnosti v tom, jaký důraz je kde kla-
den na bezprostřední cíle výuky (instructional purposes). Zprostředkovávání no-
vého učiva zabírá 93 % času v Japonsku, 85 % v Austrálii, 79 % v USA, 78 % v Ni-
zozemí a 67 % v České republice. Česká republika ostatní země výrazně převyšuje 
v zastoupení fáze opakování učiva (19 %) a hodnocení žákova učení (zkoušení), které-
mu je v ČR věnováno 9 % času.  

 Mezi jednotlivými zeměmi byly shledány odlišnosti v tom, v jakých organizač-
ních formách se výuka odehrává. Praktické aktivity byly v menší míře zastoupeny 
v České republice a v Nizozemí, ve větší míře v Austrálii a v Japonsku. V České repub-
lice výrazně dominovala (71 %) práce s celou třídou v lavicích (whole-class seat-
work acitivities).  

 Učivo se ve všech zemích orientovalo na kánon přírodovědných znalostí (canonical 
knowledge), a to nejvíce v České republice: 59 % objemu veřejných promluv (public 
talk) ve třídě. V Japonsku to bylo 44 %, v Austrálii 35 %, v Nizozemí 35 % a v USA 
31 %. Na druhou stranu ve všech zemích byly relativně málo zastoupeny meta-
kognitivní znalosti a znalosti vztahující se k povaze vědy. 

 Výuka v jednotlivých zemích se odlišovala v tom, do jaké míry žákům umožňo-
vala pracovat metodami přírodních věd (scientific inquiry practices). Ukázalo se, 
že v žádné ze zúčastněných zemí není běžné, aby žáci sami vytvářeli výzkumné otázky. 
Pouze ve velmi málo případech žáci sami navrhovali procedury zkoumání jevů. 
V japonských hodinách měli žáci možnost predikovat výsledky zkoumání. Těžiště 
práce metodami přírodních věd spočívalo v tom, že učitelé žákům umožňovali 
interpretovat data (nejčastěji v Austrálii, nejméně často v ČR) a dále sbírat a zaz-
namenávat data (nejčastěji v Japonsku, nejméně často v ČR). 

 Jednotlivé země se odlišovaly v množství motivační aktivity zařazené do výuky 
(různé hry, překvapující dramatické demonstrace, soutěže, hry v roli atp.). Motivační 
aktivity byly do výuky zařazovány nejčastěji v USA (23 % výukového času). V Austrá-
lii to bylo 11 %, v Nizozemí 5 %, v Japonsku 4 % a v ČR 3 %. 
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V závěru výzkumu autoři charakterizují vzorce přírodovědné výuky (patterns of 
science teaching) typické pro každou ze zúčastněných zemí. 

Výuka v přírodovědných předmětech v České republice je charakterizována ja-
ko „povídání o přírodovědném učivu“ (talking about science content). Převažuje inter-
akce s celou třídou s důrazem na obsahovou správnost. Velká pozornost je věnována 
opakování, hodnocení a zprostředkovávání kánonu přírodovědných znalostí. Relativně 
málo času mohou žáci věnovat individuální práci. Charakteristickým rysem českých 
hodin je opakování a veřejné ústní zkoušení žáků. Učivo je náročné, hutné, teoretické, 
spíše je organizováno kolem faktů a definicí, menší důraz je kladen na vytváření koncep-
tuálních vazeb. Na druhou stranu se v českých hodinách často objevuje sumarizace učiva, 
která přispívá k jeho vyšší soudržnosti. Všechny hlavní poznatky byly ve většině hodin 
vyvozovány a podporovány prostřednictvím vícenásobných vizuálních reprezentací. 

V dalších zemích se jako typické ukázaly následující vzorce přírodovědné výuky. 
Nizozemí – samostatné učení se přírodním vědám (learning science independently). Ja-
ponsko – vytváření vztahů mezi myšlenkami a důkazy (making connections between 
ideas and evidence). Austrálie – vytváření vztahů mezi hlavními myšlenkami, důkazy 
a potřebami praxe (making connections between ideas, evidence and real-life issues). 
USA – rozmanitost aktivit (implementing a variety of activities). 

 
 

2.1.4 Videostudie výuky fyziky IPN 
 
Kontext a východiska výzkumu 

Na Institutu pro didaktiku přírodních věd (IPN) v německém Kielu se realizuje 
výzkum nazvaný Videostudien IPN, který je zaměřen na analýzu procesů vyučování a uče-
ní ve fyzice. Pilotní projekt videostudií IPN realizovala T. Seidelová v rámci své diser-
tační práce (2003). Kromě toho vznikla na tomto pracovišti celá řada dalších publikací 
k metodologickým otázkám videostudií (Prenzel et al. 2001, Seidel et al. 2003, 2005) 
a v současné době jsou již k dispozici i výsledky těchto výzkumů (Seidel, Prenzel 2004, 
Tesch, Duit 2004 aj.). 

 
Cíl výzkumu 

Videostudie IPN jsou komplexním výzkumným projektem, jehož cílem je ana-
lyzovat procesy vyučování a učení ve fyzice na nižší sekundární škole v Německu. 
Prostřednictvím videostudie je řešena celá řada výzkumných problémů, jako jsou např.: 

 časová dimenze výuky fyziky (Seidel, Prenzel 2004) 

 role experimentů ve výuce fyziky (Tesch, Duit 2004, Tesch 2005) 

 stabilita vzorců vyučovacích aktivit v různých tematických oblastech a napříč více 
vyučovacími hodinami (Seidel, Prenzel 2006). 
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Výzkumný vzorek 

V rámci videostudie IPN byl realizován výzkum na dvou výzkumných soubo-
rech, které byly pořízeny s dvouletým časovým odstupem (viz Seidel, Prenzel 2004).  

 První výzkumný soubor tvořilo 13 sedmých a osmých tříd (9 v gymnáziích a 4 v reál-
ných školách) v Bavorsku a ve Šlesvicku-Holštýnsku. V průběhu školního roku 2000/ 
2001 byly v každé třídě natočeny tři na sebe navazující hodiny ke dvěma tématům –
síla a elektrický obvod. Učitelé byli získáni v rámci projektu zaměřeného na zvyšo-
vání efektivnosti matematického a přírodovědného vyučování (Prenzel 2000). Výzku-
mu se účastnilo 344 žáků. 

 Druhý výzkumný soubor zahrnoval 50 devátých tříd (38 v gymnáziích a 12 v reálných 
školách) v Badensku-Württembersku, Bavorsku, Brandenbursku a ve Šlesvicku-Hol-
štýnsku. Ředitelům náhodně vybraných škol byl zaslán dopis s žádostí, aby vybrali 
učitele do výzkumu (pozitivně zareagovalo 38,5 % škol). V každé třídě byly v prů-
běhu školního roku 2002/03 natočeny dvě na sebe navazující hodiny ke dvěma té-
matům (síla a optické zákony). Výzkumu se účastnilo 1249 žáků. 

Pro účely některých analýz ve videostudii IPN se využívají data z obou souborů, 
převážně se však vyhodnocují data z druhého souboru, který je reprezentativní. 

 
Výzkumný design 

Videozáznamy byly pořizovány obdobným postupem, jaký byl využit ve video-
studii TIMSS 1999. Pro záznam výuky byly používány dvě videokamery, jedna sníma-
la učitele, druhá třídu. Po skončení hodiny učitelé vyplňovali dotazník, v němž se vy-
jadřovali k tomu, do jaké míry byly nahrávané hodiny typické ve srovnání s běžnými 
hodinami. Videodata byla zpracována v programu Videograph, statistické analýzy byly 
prováděny v programu SPSS. 

 
Vybrané výsledky výzkumu 

 
 Vzorce výukových aktivit ve fyzice – byly identifikovány dva dominující vzorce 

výukových aktivit: a) demonstrační vyučování fyziky (vysoký podíl rozhovoru se třídou 
v kombinaci s přednášením učitele, v nichž byly fyzikální jevy zpřístupňovány žá-
kům prostřednictvím demonstračních experimentů); b) vyučování založené na žá-
kovském experimentování (kombinace rozhovoru se třídou a delších fází práce žáků 
se skupinovými experimenty). 

 Časová dimenze výuky fyziky – vyhodnocení na vzorku 50 tříd (Seidel, Prenzel 
2004) ukázalo následující hodnoty: průměrná délka trvání výuky byla 43,2 minuty. 
Učitelé v průměru 13,8 minut vedli výklad nového učiva a k tomu ještě dalších 13,4 
minut bylo nové učivo zpracováváno v rozhovoru se třídou. Fáze orientované na 
aktivitu žáků (samostatná práce, práce ve dvojicích, práce ve skupinách) zabíraly 
průměrně asi 7,7 minut. Podíváme-li se na jednotlivé fáze výuky, vidíme, že domi-
noval výklad nového učiva (31,5 minut). V souboru 50 tříd se zastoupení forem orien-
tovaných na učitele pohybovalo od 7,2 minuty (19 %) až po 47,2 minuty (100 %). 
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Ve zkoumaném souboru bylo pouze pět tříd, v nichž zastoupení forem orientova-
ných na učitele bylo nižší než 50 %, v osmi třídách bylo nižší než 60 %, v sedmnácti 
třídách bylo nižší než 70 %. Ve 33 třídách byl podíl aktivit orientovaných na učitele 
naopak vyšší než 70 %, ve 22 třídách vyšší než 80 %, ve 14 třídách vyšší než 90 % 
a v 9 třídách se rovnal 100 %. Medián pro fáze žákovských aktivit je 7,5 minut. Jak 
uvádějí autoři, „potvrzují se dosavadní výzkumné nálezy – výuka je silně orientová-
na na učitele (výklad, diktát, rozhovor se třídou)…“ (Seidel, Prenzel 2004, s. 185). 

 Role experimentu ve výuce fyziky – tuto analýzu provedla v rámci své disertační 
práce M. Teschová (2005). Ukazuje se, že experimenty, navzdory relativně krátkým 
akčním fázím (28 %), ovlivňují celkový průběh výuky (přibližně v 64 %). Pro výuku 
fyziky na nižší sekundární škole jsou typické demonstrace zakotvené v rozhovoru 
se třídou a žákovské experimenty. Pro kvalitu výuky je klíčové, jak je experiment 
začleněn do celkového průběhu výuky – zejména do fází výuky, které mu předchá-
zejí a které po něm následují. 

 
 

2.1.5  Švýcarské videostudie výuky matematiky 
 
Kontext a východiska výzkumu 

Švýcarsko se účastnilo videostudie matematiky TIMSS 1999. K. Reusser a Ch. 
Pauli (2003) připravili výzkumnou zprávu s názvem Mathematikunterricht in der Schweiz 
und in weiteren sechs Ländern (Výuka matematiky ve Švýcarsku a v šesti dalších zemích). 
V ní jsou prezentovány nejen výsledky mezinárodní videostudie TIMSS 1999, o nichž 
jsme se zmiňovali v kap. 1.2.2, ale také výsledky prohlubující národní videostudie, 
v níž se mimo jiné zkoumaly také komplexní formy výuky matematiky (erweiterte Lehr- und 
Lernformen im Mathematikunterricht). Tyto formy výuky jsou podle autorů výzkumu 
ve Švýcarsku poměrně rozšířené. Nabízejí žákům větší prostor pro učení, umožňují jim 
přebírat více odpovědnosti za své vlastní učení a jsou jimi pozitivně hodnoceny (srov. 
Pauli, Reusser, Waldis, Grob 2003). 

 
Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Vzhledem k tomu, že švýcarská videostudie matematiky je zasazena do teoretického 
rámce kvality výuky (srov. Reusser, Pauli 2003), bylo cílem této videostudie posoudit 
kvalitu komplexních forem vyučování a učení v matematice. Výzkumnými otázkami 
mimo jiné bylo, do jaké míry jsou zastoupeny komplexní formy výuky v matematice na 
nižší sekundární škole v německy mluvícím regionu Švýcarska? Je rozdíl v kvalitě výuky 
u učitelů, kteří často uplatňují komplexní formy výuky, ve srovnání s učiteli, kteří ve-
dou výuku tradičně? 

 
Výzkumný vzorek 

Ke 140 hodinám matematiky pořízeným v rámci videostudie TIMSS 1999 se na-
točilo dalších 16 hodin, a to u učitelů, kteří podle svého vlastního vyjádření tyto komplexní 
formy výuky pravidelně realizují.  
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Výzkumný design 

Sběr dat probíhal od dubna 1999 do června 2000. V každé třídě byla nahrávána 
jedna libovolně vybraná hodina matematiky. Vedle videozáznamu byla uplatněna celá 
řada dalších metod a technik sběru dat, zejména dotazníky a různé testy. Experti kódovali 
videozáznamy v několika hlavních dimenzích kvality výuky: srozumitelnost a struktu-
rovanost; disciplína, vedení třídy; individuální podpora; organizační adaptivita, řízení 
učebního procesu; kognitivní aktivizace; zprostředkování strategií; klima třídy. 

 
Vybrané výsledky výzkumu 

Výsledky naznačují, že komplexní formy výuky jsou v matematice na nižší se-
kundární škole v německy mluvícím regionu Švýcarska relativně široce zastoupeny. Od 
tradiční výuky se tyto formy odlišují svým metodickým ztvárněním ve smyslu rozšíření 
repertoáru užívaných forem vyučování a učení. V jejich rámci se uplatňují také výuko-
vé postupy, v nichž přebírají řídicí roli žáci. Přestože žáci vnímají tyto formy výuky pozi-
tivně, nebyla prokázána souvislost mezi jejich zavedením do výuky a výkonem, zájmem 
a sebedůvěrou žáků.  

 
 

2.1.6 Švýcarské videostudie výuky fyziky  
 
Kontext a východiska výzkumu 

Na univerzitě v Bernu realizuje v současné době Peter Labudde se svým týmem 
videostudii výuky fyziky, která je koncipována tak, aby bylo možné srovnat její výsled-
ky s videostudií výuky fyziky realizovanou na IPN v německém Kielu (Labudde 2002). 
Potřeba tohoto výzkumu je zdůvodněna zjištěním, že švýcarští žáci dosahují v mezinárod-
ním srovnávání TIMSS a PISA pouze průměrného umístění. Dobře si vedou při objevování 
a aplikování přírodovědných souvislostí a při experimentování, naopak podprůměrné 
jsou jejich výsledky v oblasti odborné terminologie. Problém představují také nadprůměrně 
velké rozdíly ve výkonech mezi chlapci a dívkami.  

 
Cíl výzkumu 

Cílem videostudie je analyzovat charakteristiky, které utvářejí kvalitu výuky fy-
ziky. V této videostudii je pozornost zaměřena na tři oblasti: 
a) charakteristické rysy výuky fyziky, 
b) konstruktivistické přístupy a jejich účinnost, 
c) kontextuální faktory výuky fyziky. 

 
Výzkumný vzorek 

Výzkumný vzorek zahrnuje 40 devátých tříd sekundárního stupně a gymnázia. 
V průběhu školního roku 2003/04 byly v každé třídě nahrány dvě hodiny výuky fyziky 
k různým tematickým okruhům (optika, teplo, elektřina, mechanika). Na začátku a na 



 39

konci školního roku prošli žáci testem (zjišťování znalostí, myšlení, zájmu o fyziku 
a postoje k přírodním vědám). Doprovodná výzkumná šetření (dotazník, stimulované 
vybavování) se obracela i na učitele (zjišťování subjektivních teorií učitelů a dalších 
kontextových proměnných). 

 
Výzkumný design 

Videozáznamy byly pořizovány pomocí dvou videokamer – jedna kamera byla 
zaměřena na učitele, druhá na třídu. Následně byly videozáznamy digitalizovány a pro-
běhla jejich transkripce a kódování. 

 
Vybrané výsledky výzkumu 

Výsledky výzkumu nebyly zatím publikovány. 
 
 
 

2.2 Další vývoj videostudií 
 
 
Videostudie, o nichž byla řeč v předchozí kapitole, odstartovaly celý proud výzku-

mů založených na analýze videozáznamu výuky. Další navazující, prohlubující videostudie 
menšího rozsahu se zpravidla zaměřují na jednotlivé aspekty výuky určitého vyučovacího 
předmětu, přičemž opět převažuje matematika a fyzika. Začínají se však realizovat vi-
deostudie také v jiných vyučovacích předmětech – např. v chemii, v jazykovém vzdě-
lávání (projekt DESI), ve společenskovědním vzdělávání atp. 

Vzhledem k tomu, že se v méně rozsáhlých videostudiích pracuje zpravidla s nere-
prezentativním vzorkem, není možné jejich výsledky zobecňovat. Jejich nesporným pří-
nosem však je, že nabízejí hlubší analýzy, které vedou k jádru procesů vyučování a učení. 

 
 

2.2.1 Videostudie výuky geometrie – práce s chybou  
 
Kontext a východiska výzkumu 

A. Heinze (2004) z univerzity v německém Ausburgu poukazuje ve svém pří-
spěvku na skutečnost, že jednou z dosud málo prozkoumaných oblastí didaktiky mate-
matiky je práce s chybou. Je sice k dispozici řada studií, které z diagnostické perspektivy 
věnují pozornost žákovským chybám, téměř však neexistují analýzy, jak učitelé v kon-
krétních hodinách matematiky na chyby reagují.8 A právě to se stalo klíčovou otázkou 
videostudie, kterou A. Heinze realizoval v rámci projektu Beweisen und Begründen in 
der Geometrie (Důkazy a zdůvodňování v geometrii). Při hledání teoretických východisek 
pro svoji studii se Heinze opírá o teorii chyby rozpracovanou F. Oserem et al. (1999, s. 223) 
a vymezuje chybu v matematice jako: „vyjádření, které naráží na obecně platné výpovědi 

                                           
8  V České republice podobný výzkum realizoval J. Doležal (1981). 
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a definice matematiky a na obecně akceptované metodické postupy matematiky“. Důleži-
tým metodologickým východiskem autorova zkoumání je, že nechápe chybu jako izo-
lovaný element, ale bere v úvahu i situaci (epizodu), v níž chyba figuruje. Tato situace 
sestává ze tří součástí: a) chyba, b) její (veřejná) identifikace, c) reakce na chybu. 

 
Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem videostudie bylo popsat a analyzovat, jak učitelé reagují na chyby žáků, 
k nimž dochází při rozhovoru se třídou ve výuce geometrie na gymnáziu (Heinze 
2004). V souvislosti s tím je formulována celá řada výzkumných otázek: Jaké typy chyb 
se ve výuce vyskytují? Kdo chybu rozpozná/pojmenuje? Kdo a jak na chybu reaguje? 
Jakou funkci mají tyto reakce v procesu výuky?  

 
Výzkumný vzorek 

Ve videostudii bylo pořízeno 22 hodin výuky geometrie v 8. ročníku gymnázií. 
Jednalo se o osm tříd na čtyřech gymnáziích, přičemž v každé třídě byly pořízeny dvě až 
čtyři po sobě následující hodiny věnované problematice dokazování a zdůvodňování v geo-
metrii. Výběr tříd byl dostupný – učitelé se dobrovolně přihlásili k účasti na videostudii. 

 
Výzkumný design 

Záznamy byly pořizovány pomocí dvou videokamer, následně přepsány a podro-
beny analýze, která se odehrávala ve třech krocích. Nejdříve se identifikoval typ chyby 
(chyba v odborném vyjádření, faktická chyba, metodická chyba, chyba logického argu-
mentování), poté se zkoumalo, kdo chybu identifikoval (učitel, spolužák, sám žák) 
a konečně, jak se na chybu reagovalo (kdo a jakou formou reagoval). 

 
Vybrané výsledky výzkumu 

Ve 22 zaznamenaných hodinách byly identifikovány celkem 104 situace obsa-
hující chybu (ve výše uvedeném vymezení tohoto pojmu). Průměrný počet těchto situa-
cí byl 4,72 pro jednu vyučovací hodinu (minimum = 1, maximum = 12).  

 Šlo o chyby různého typu: chyby v odborném vyjádření (25 %), faktické chyby 
(23,1 %), metodické chyby (8,7 %), chyby logického argumentování (43,3 %). Vyšší 
míru chyb logického argumentování autor zdůvodňuje skutečností, že byly analyzo-
vány hodiny zaměřené na důkazy a zdůvodňování v geometrii, kde je argumentová-
ní klíčovým učivem.  

 Kdo chyby identifikoval? Z 84,6 % to byli učitelé, z 15,4 % to byli spolužáci.  

 Kdo na chyby reagoval? V 87,5 % případů to byli učitelé, v 9,6 % případů to byli 
spolužáci a ve 2,9 % případů to byli samotní žáci, kteří chybu udělali.  

 Jakým způsobem se na chyby reagovalo? 9,6 % chyb se přešlo bez reakce, 25 % 
chyb bylo opraveno řečením správné odpovědi, na 17,3 % chyb se reagovalo vysvět-
lením a 48,1 % představovalo výzvu pro další práci ve výuce. 
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Autor na základě svého výzkumu formuluje dvě tendence týkající se způsobů rea-
gování na chyby. Na chyby žáků v odborném vyjádření učitelé reagují opravením (u 22 
ze 26 chyb), na chyby žáků v logickém argumentování učitelé reagují vysvětlením (u 22 ze 
45 chyb). Při diskusi o výsledcích výzkumu autor poukazuje na známé problémy 
vyučování založeného na vyvozujících otázkách (fragend-entwickelnd), které proto, že 
je silně řízeno učitelem, poskytuje relativně malý prostor pro chyby žáků. Průměrný 
počet 4,72 chyb za vyučovací hodinu považuje autor za nízký, považujeme-li chybu za 
integrální součást procesu učení. 

 
 

2.2.2 Videostudie výuky matematiky a fyziky:   
 učení se z příkladů řešení 
 
Kontext a východiska výzkumu 

V rámci rozsáhlejšího výzkumu realizoval v Německu tým vedený A. Renklem 
(2005) videostudii k problematice učení se řešením úloh (Lernen aus Lösungsbeispielen). 
Její autoři uvádějí, že učení se řešením úloh je efektivní, ale téměř nevyužívanou mož-
ností, již lze uplatňovat ve výuce. 

 
Cíl výzkumu 

Cílem studie bylo odhalit, jak často a v jaké podobě se ve výuce objevují příkla-
dy řešení. Vedle toho se analyzoval také samotný proces učení se z příkladů řešení.  

 
Výzkumný vzorek 

Ve videostudii bylo analyzováno 181 hodin výuky matematiky v osmých tří-
dách, které byly získány v rámci výzkumu TIMSS, a 34 hodin výuky fyziky v sedmých 
a osmých třídách, které byly získány ve videostudii IPN. 

 
Výzkumný design 

Videozáznamy vyučovacích hodin byly analyzovány z hlediska toho, jaké druhy 
příkladů řešení se v nich objevují (úloha s algoritmickým řešením, úloha s heuristickým 
řešením, ilustrativní úloha). Dále se výzkumníci zajímali o to: 

 jakou roli příklad řešení sehrává v průběhu výuky (úvod do nového tématu, „výhyb-
ka“ mezi dvěma tématy atp.) 

 jak se s příkladem pracuje (modeluje ji učitel, modeluje ji žák atp.) 

 jak je příklad „postaven“ (na pětistupňové škále se příklady řešení posuzovaly z hle-
diska interaktivity, obtížnosti atp.). 
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Vybrané výsledky výzkumu 

 Jak často a jaké úlohy se objevují ve výuce matematiky? Nejčastěji (v 92,4 %) jde o tzv. 
„rozvinuté úlohy“ (entwickelte Lösungsbeispiele), kdy je úloha krok po kroku, např. na 
tabuli, řešena (rozvíjena) žáky (v 55,6 %), v rozhovoru učitele se třídou (v 34,5 %) 
či samotným učitelem (ve 2 %). Ilustrativní úlohy (např. grafické znázornění Thale-
tovy věty) se objevovaly ve 4,3 % případů. Klasické úlohy ilustrující např. určitý 
princip či algoritmus se objevovaly ve 2,3 %. 

 Jaká je role úloh ve výuce matematiky? Úlohy k procvičování se objevují v 53 %, 
úlohy ilustrující určitý princip ve 14,8 %, úlohy uvádějící nové téma v 6,6 %.  

 Jak se s úlohami ve výuce matematiky pracuje? V 57,9 % se s úlohou po jejím 
předvedení nijak dále nepracuje a přechází se rovnou na nové téma. Pracuje-li se 
dále ve výuce s prezentovanou úlohou, pak je ve 26,3 % úloha modelována učitelem, 
ve 12,2 % je úloha modelována žákem, ve 22,4 % je úloha zadána žákům, kteří ji 
mají sami vyřešit. 

 Co se výuky matematiky týče, úlohy zpravidla slouží k procvičování a zlepšování 
počtářských dovedností žáků. Úlohy jsou uzavřeny řešením, jež má konečnou plat-
nost. Úlohy s více řešeními, stejně jako úlohy založené na chybě se téměř vůbec ne-
vyskytují.  

Videozáznamy výuky fyziky nebyly zatím podrobněji analyzovány. 
 
 

2.2.3 Kdy ještě se využívají videostudie? 
 
Ve sledovaném období (1995–2005) se objevila řada dalších prací k problematice 

využití videozáznamů pro analýzy procesů vyučování a učení. Zmiňme se zde stručně 
alespoň o některých z nich. 

 C. P. Constatinou a N. Papadouris (2004) publikovali studii o tom, jak lze využít vi-
deostudii při zkoumání procesu, v němž se utváří žákovo porozumění fyzikálním 
pojmům.  

 J. Pauckert (2001) ukazuje, jak lze prostřednictvím analýzy videozáznamu výuky 
a interview rekonstruovat pojmové sítě individua a na základě toho zjišťovat, jak 
vznikají a jak se utvářejí kognitivní struktury. 

 H. Niederer (2001) pomocí videostudie zkoumal, jak se v průběhu několikatýdenní 
výuky u studentů utvářejí kognitivní struktury. Na základě obsahové analýzy trans-
kriptu videozáznamu popsal několik stádií kognitivního vývoje určitého pojmu, která 
jsou charakteristická pro proces učení – od počáteční laické představy až po finální 
verzi žádoucí a správné představy. 

 H. Stadler, G. Benke a R. Duit (2001) realizovali videoanalýzu procesů probíhajících 
při skupinové práci ve výuce fyziky. Jejich záměrem bylo zjistit, zda existují odlišnosti 
mezi chlapci a děvčaty. Výsledky ukazují odlišnosti v tom, jak chlapci a děvčata kla-



 43

dou otázky, jak vyjadřují svá tvrzení a domněnky, jak definují cíle pro společnou 
práci ve skupině. Podle názoru autorů může prožívání kompetence ke spolupráci pozi-
tivně či negativně ovlivňovat zájem o fyziku. 

 V dortmundské videostudii fyziky byla pozornost zaměřena na typické rysy, které 
charakterizují výuku fyziky. Šlo o to zjistit, jaké cíle učitelé spojují s výukou fyziky 
na nižší sekundární škole v Německu (Reyer, Trendel, Fischer 2004). 

 E. Sumflet, S. Rumann a N. Nicolai (2004) hledají prostřednictvím videostudie od-
pověď na otázky, jak se odehrávají interakční a komunikační procesy při skupinové 
práci ve výuce chemie. Dále se zajímají o interakci mezi rodiči a dětmi při zpra-
covávání domácích úloh. 

 S. Blömeke, D. Eichler a Ch. Müller (2004) realizovali videostudii v rámci roz-
sáhlejšího výzkumného projektu s názvem H-A-M-L-E-IKT (Handlungsmuster von 
Lehrerinnen und Lehrern beim Einsatz von Informations- und Kommunikations-
technologien). V tomto projektu se pomocí videostudie zkoumalo, jak učitelé využí-
vají informačních a komunikačních technologií ve výuce německého jazyka, mate-
matiky a informatiky.  

 E. Klieme se širokým týmem spolupracovníků pracuje v současné době na rozsáh-
lém výzkumném projektu známém pod zkratkou DESI (Deutsch Englisch Schüler-
leistungen International). Cílem tohoto projektu je objasnit (s využitím videostudie) 
faktory ovlivňující nárůst výkonu žáků v angličtině, analyzovat jazykové kompeten-
ce žáků a postupy uplatňované učiteli ve výuce angličtiny v německých školách 
(Klieme et al. 2006). 

 Na univerzitě v Zürichu běží v současné době projekt nazvaný „Geschichte und Po-
litik im Unterricht“, jehož cílem je objasnit podmínky a předpoklady zdařilé výuky 
v oblasti dějepisu a politické výchovy. Součástí komplexního výzkumu je i video-
studie, která umožňuje provést kvalitativní analýzu cílů, obsahů, metod a dalších 
aspektů výuky (www.didac.unizh.ch/forschung). 

 
 
 

2.3 Pokus o zhodnocení  
 
 
Z předchozího textu je patrné, že videostudie dnes představují intenzivně rozví-

jenou oblast pedagogického výzkumu, v jejímž rámci se odehrává celá řada různých 
aktivit. Vedle realizace konkrétních výzkumů (kap. 2) jsou k dispozici také četné publika-
ce k metodologickým otázkám videostudií (kap. 5), pořádají se konference a workshopy 
(von Aufschnaiter, Welzel 2001, Wild 2001, Wyss 2002, Welzel, Stadler 2004), které 
tyto aktivity doprovázejí, podporují a zprostředkovávají dalším zájemcům. Hledají se 
také možnosti, jak videozáznamy výuky využívat v učitelském vzdělávání (kap. 6). 

Je zřejmé, že videostudie daly výrazný impulz výzkumu výuky v různých vyu-
čovacích předmětech. Pokud bychom chtěli jednotlivé videostudie utřídit podle oborů 
či vyučovacích předmětů, v nichž byly realizovány, uvidíme, že nejvíce je zastoupena 
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matematika a fyzika. Tato skutečnost souvisí s tím, že zájem o videostudie byl odstar-
tován právě v oblasti matematického a přírodovědného vzdělávání videostudiemi 
TIMSS. Je třeba uvítat, že videovýzkumu se dnes začíná více využívat také při zkou-
mání v jiných vyučovacích předmětech (např. chemie, cizí jazyky, společenskovědní 
předměty). V souvislosti s tím je žádoucí usilovat o mezioborovou inspiraci a výměnu 
metodologických zkušeností. 

Jak jsme uvedli v předchozí kapitole, videostudie mohou sledovat celou řadu 
různých cílů. Ve videostudiích TIMSS vystupuje do popředí mezinárodně komparativ-
ní aspekt, jenž je opřen o tezi, že vyučování je kulturně podmíněnou aktivitou. Jde zde 
především o srovnání toho, jak se vyučuje matematice či přírodním vědám v různých 
zemích. Zájem o toto srovnání je patrný i v dalších videostudiích, kdy se na základě re-
analýzy dat z videozáznamů TIMSS či IPN systematicky srovnává výuka matematiky 
a fyziky v Německu a Švýcarsku (Clausen, Reusser, Klieme 2003, Labbude 2002 ad.). 
Jak uvádí J. Hiebert et al. (2003, s. 3), přínosem mezinárodně srovnávacích studií je, že 
nabízejí reflektovaný popis výuky v jiných zemích a vytvářejí tak distanci vůči výuce 
praktikované ve vlastní zemi. Tím otevírají perspektivy a možnosti zlepšování vyučování. 
Za tímto účelem jsou vytvářeny digitální knihovny záznamů výuky, které dokumentují 
autentické situace vyučování a učení ve třídách. Tyto záznamy jsou dostupné prostřed-
nictvím webového rozhraní (např. Lesson Lab) či na CD-ROM (více k tomu kap. 6). 

Vedle mezinárodně komparativního aspektu je do videostudií často zakompono-
váno i hledání odpovědi na otázku, jaké vyučování vede k jakým výsledkům učení – te-
dy samotné jádro výzkumného paradigmatu proces–produkt (kap. 1). Je to patrné např. 
z videostudií TIMSS, kde předmětem výzkumu bylo vyučování matematice a přírod-
ním vědám v zemích, jež opakovaně dosahují vynikajících výsledků v mezinárodním 
srovnání. Cílem videostudií TIMSS bylo mimo jiné zjistit, jaké vyučování (proces) ve-
de k těmto vynikajícím výsledkům (produkt). Podobně tomu bylo také ve švýcarské 
videostudii matematiky (Reusser, Pauli 2003), kde se zkoumala efektivnost komplexních 
forem výuky matematiky v kontextu kvality výuky. Lze shrnout, že hledání účinných 
postupů a forem výuky je jedním z programových bodů výzkumu založeného na analý-
ze videozáznamu výuky. 

Otázkou je, do jaké míry toto hledání bere v úvahu specifickou povahu vyučo-
vacího předmětu a tématu, v jehož rámci je videostudie realizována. Např. videostudie 
IPN směřují k poznání oborově didaktických a metodických aspektů výuky fyziky tím, 
že se v jejich rámci analyzují hodiny k určitým výukovým tématům (skládání sil, elektrický 
obvod, optické zákony). Je zde patrná snaha o důkladné obsahově specifické analýzy 
videozáznamů, které nabízejí hlubší a diferencovanější vhled do výuky určitých fyzi-
kálních témat.  

Ještě o krok dál jdou mikroanalýzy, v nichž se s využitím videozáznamů studují 
konkrétní výukové situace. Zpravidla však platí, že čím hlubší analýza je, tím méně je 
rozsáhlá, a obráceně (viz některé ukázky v kap. 2.2). Teoretická východiska celé řady 
těchto studií vycházejí z kognitivní psychologie či psychodidaktiky. Integruje se v nich 
zkoumání myšlenkových procesů žáků a učitelů s jejich projevy ve výuce. 
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3 JAK SE DĚLÁ VIDEOSTUDIE 
 
 
 

V této kapitole popisujeme jednotlivé kroky realizace videostudie. V jednotlivých pod-
kapitolách věnujeme pozornost následujícím otázkám: Jak připravit videostudii? Jak 
pořídit videozáznam výuky? Jak ho transkribovat, kódovat a vyhodnotit? 

 
 
 
 
Jistou představu o tom, jak se dělá videostudie, mohl čtenář získat v předchozí 

kapitole, kde jsme rozebírali jednotlivé videostudie mimo jiné také z hlediska jejich 
výzkumného designu. Tato kapitola je zaměřena převážně prakticky a má čtenáře inspi-
rovat k hledání vlastních postupů a cest realizace videovýzkumu výuky. Opíráme se v ní 
zejména o naše vlastní zkušenosti z realizace CPV videostudie fyziky, dále také o řa-
du nepublikovaných materiálů a ústních sdělení našich kolegů z IPN v Kielu. To vše 
výběrově doplňujeme poznatky získanými z odborné literatury. Jedná se zejména o tech-
nické zprávy: 

 k videostudii výuky matematiky TIMSS 1995 (Stigler et al. 1999) 

 k videostudii výuky matematiky a přírodních věd TIMSS 1999 (Jacobs et al. 2003) 

 k videostudii výuky fyziky IPN (Seidel et al. 2003, 2005). 
 
Jak vyplynulo z předchozí kapitoly, videostudie se zpravidla odehrává v postupu 

vyjádřeném na obr. 2. V následujících kapitolách se pokoušíme odpovědět na klíčové 
otázky, které se otevírají v jednotlivých fázích videovýzkumu. 

 

Příprava 
videostudie

Jak připravit 
videostudii?

Jak pořídit 
videozáznam?

Jak kódovat 
videozáznam?

Jak transkribovat
videozáznam?

Jak vyhodnotit
videozáznam?

Fáze 
sběru dat Fáze zpracování dat Fáze 

vyhodnocování dat

 
Obr. 2: Jednotlivé kroky při realizaci videostudie 
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3.1 Příprava videostudie 
 
 
V rámci videostudie se odehrává celá řada různých badatelských aktivit. Proto je 

pro její úspěšný průběh nezbytná důkladná příprava, a to jak v rovině teoretické, tak 
v rovině realizační.  

Příprava videostudie v rovině teoretické spočívá zejména ve vypracování vhod-
ných teoretických východisek. Jak jsme viděli v předchozí kapitole, videostudie může 
vycházet z různých teoretických východisek (např. pedagogických, psychologických, etno-
grafických) a může se opírat o různé teoretické modely či konstrukty (např. kvalita výuky, 
příležitosti k učení). 

V CPV videostudii fyziky jsme vycházeli z pojetí vyučování jako vytváření příle-
žitostí k učení, přičemž naším záměrem bylo zkoumat kategorie vyučování, učení a uči-
vo v jejich dynamice, komplexnosti, vzájemné provázanosti a podmíněnosti (podrobněji 
viz kap. 4). Zaměřovali jsme pozornost na analýzu reálně probíhajících procesů vyučo-
vání a učení se určitému učivu, z čehož vyplynuly výzkumné otázky, které výše nazna-
čený záměr strukturovaly do dvou dimenzí:  

 časová dimenze výuky fyziky (vyučování jako poskytování příležitostí k učení), 

 obsahová dimenze výuky fyziky (vyučování jako ztvárňování učiva). 

Pro účely jednotlivých analýz byla použita celá řada různých výzkumných postupů, 
metod, technik a nástrojů – zejména pozorovacích kategoriálních systémů, které jsou 
popsány dále. 

Souběžně s přípravou teoretických východisek videostudie je třeba plánovat také 
její praktickou realizaci. Přípravné kroky zahrnují zejména výběr zkoumaného soubo-
ru, navázání kontaktu se školami a učiteli, informování ředitelů, učitelů a žáků o za-
mýšleném výzkumu a stanovení termínů natáčení jednotlivých hodin. Čas potřebný na 
přípravu videostudie závisí na jejím rozsahu. Např. videostudie TIMSS byly vzhledem 
k jejich mezinárodně komparativnímu charakteru plánovány s několikaletým předsti-
hem. Pro dokreslení představy uvádíme v tab. 2 časový plán CPV videostudie fyziky, 
kterou se podařilo realizovat v relativně krátkém časovém intervalu, protože její záběr 
nebyl tak ambiciózní. 

 

Fáze Aktivita Termín 
(měsíc/rok) 

Formulace návrhu projektu  7–8/2004 

Průběžná vnitřní oponentura projektu  8–9/2004 

Zahájení projektu a sestavení výzkumného týmu 9/2004 

Oslovení ředitelů brněnských základních škol dopisem 9/2004 

Osobní schůzky s učiteli, kteří o projekt projevili zájem 9–10/2004 

Př
íp

ra
vn

á 

Workshop: Jak pořídit videozáznam výuky? 7. 10. 2004 
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Pořizování videozáznamu v terénu – téma 1 (skládání sil) 10–11/2004 

Workshop: Jak transkribovat a kódovat videozáznam výuky? 18. 11. 2004 

Transkribování videozáznamů – téma 1 (skládání sil) 12/2004–3/2005 

Kódování a analýza videozáznamů ve Videographu – téma 1 3/2005–3/2006 

Pořizování videozáznamu v terénu – téma 2 (elektrický obvod) 1–6/2005 

Transkribování videozáznamů – téma 2 (elektrický obvod) 6–11/2005 

Kódování a analýza videozáznamů ve Videographu – téma 2 9/2005–3/2006 

Statistické zpracování dat  3/2006 

Sb
ěr

, z
pr

ac
ov

án
í, 

vy
ho

dn
oc

en
í d

at
 

Předání výzkumné zprávy do tisku 6/2006 

Tab. 2: Časový plán CPV videostudie fyziky 
 
Vedle výše popsaných aktivit je třeba dbát také o materiální zabezpečení video-

studie. Je třeba mít k dispozici potřebný počet videokamer včetně příslušenství (stativ, 
konvertor, mikrofony atp.). V CPV videostudii fyziky často docházelo ke kolizi termínů 
natáčení. Někdy bylo nutné v tutéž hodinu natáčet výuku ve třech různých školách, což 
předpokládalo mít k dispozici 6 videokamer (každá hodina byla natáčena dvěma kame-
rami). Dále bylo nutné zajistit potřebný počet videokazet a CD-ROM, na nichž se video-
záznamy archivovaly. 

 
 

3.2 Jak se pořizuje videozáznam výuky 
 
Klíčovou součástí videostudie je videozáznam, jehož pořizování zpravidla před-

stavuje jednu z metod sběru dat v rámci komplexnější výzkumné strategie. Videozáznam 
zachycuje celkové dění ve výuce a nabízí je k rozboru v jeho jednotlivých aspektech. V té-
to kapitole se budeme zabývat obecnými pravidly pořizování videozáznamu ve školní 
třídě, s přihlédnutím k výuce fyzice. Na závěr kapitoly uvedeme několik konkrétních 
příkladů, jak aplikovat pravidla do praxe.  

Možná se někomu na první pohled bude zdát velmi jednoduché pořídit videozáznam 
výuky. Pomyslí si, že na tom přece není nic složitého vzít kameru do ruky, zapnout ji 
a natáčet. Jednoduché to je ovšem jen v případě, že nám nezáleží na kvalitě pořizovaného 
záznamu. V opačném případě, kdy potřebujeme z videozáznamu získat kvalitní data, si 
musíme důkladně rozmyslet, kam ve třídě postavíme kameru, zda použijeme externí 
mikrofon atd. A co když žáci začnou pracovat ve skupinkách, pohybovat se po třídě a učitel 
opustí právě to místo, které jste o přestávce pečlivě zaměřili kamerou? 

Videozáznam výuky pořizovaný pro výzkumné účely má svá specifika. Je poři-
zován standardizovaným způsobem. Znamená to, že kameramani výuku natáčejí podle 
předem stanovených pravidel, abychom mohli získaná data zpracovat, vyhodnotit, interpre-
tovat a vzájemně srovnávat (i mezinárodně). Komplikaci však představuje různá kvalita 
nahrávek. Obrací-li se výzkum na rozsáhlejší okruh zkoumaných osob (nebo hodin), 
není možné, aby nahrávky pořizoval pouze jeden kameraman. Požadavek srovnatelnosti 
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záznamů je pochopitelný, zvláště vezmeme-li v úvahu, že každá třída je jinak vyba-
vena, má jiné uspořádání stolů atd. Postupy pořizování videozáznamu musí být tedy 
standardizovány. Z toho důvodu jsme připravili manuál s názvem Jak pořizovat video-
záznam výuky, který sloužil jako podkladový materiál pro jednodenní výcvik kamera-
manů, který se odehrával 7. 10. 2004 na PdF MU v Brně. Inspirací k sestavení tohoto 
manuálu, který by umožnil zajištění standardizovaných postupů při pořizování video-
záznamů výuky, nám byly vedle našich vlastních zkušeností také publikované materiá-
ly z videostudií TIMSS a IPN.  

 
 

3.2.1 Pořizování videozáznamu  
 
Pořizováním videozáznamu výuky rozumíme samotnou práci s videokamerou 

ve třídě. 
 

Jaké kamery jsou vhodné pro pořizování videozáznamu? 

Trh s elektronikou nabízí celou řadu různých typů videokamer. Pokud se rozhodnete 
kameru zakoupit, je třeba zvážit, k jakému účelu ji budete využívat. Pro výzkumné účely se 
nám osvědčila kamera digitální; mimo jiné i proto, že natočený digitální videozáznam 
lze bez obtíží zpracovávat na počítači, zkomprimovat jej a zapsat na CD-ROM nebo DVD, 
které je dobře skladovatelné a ve srovnání s kazetou do digitální kamery (mini DV) fi-
nančně nenáročné. Navíc, pokud potřebujeme videozáznam sestříhat a upravit ho např. 
pro prezentaci, můžeme použít některý z počítačových programů na střih videa (tzv. střiž-
ny). S ovládáním a funkcemi té které kamery je většinou nutné se seznámit prostřednictvím 
jejího manuálu.  

V CPV videostudii fyziky jsme používali kamery Sony DCR-TRV 19 E a Sony DCR- 
HC 14 E, videozáznamy jsme zpracovávali v programech Pinnacle Studio a Videograph. 

 
Kam umístit kamery ve třídě? 

Snad nejznámějšími a dosud nejrozsáhlejšími mezinárodně srovnávacími výzkumy, 
při nichž se pořizují a analyzují videozáznamy vyučovacích hodin, jsou výzkumy TIMSS 
(kap. 2). Ve videostudii TIMSS 1995 byla vyučovací hodina snímána pouze jednou 
kamerou. Ukázalo se, že natáčení výuky pouze jednou kamerou však s sebou přináší 
několik omezení, např. nelze v jeden okamžik zachytit obličej učitele a obličeje žáků, což 
někdy může vést k nepřesné interpretaci situace nebo v důsledku špatné akustiky třídy jsou 
výpovědi žáků často nesrozumitelné. Tato omezení můžeme do jisté míry kompenzovat, 
natáčíme-li výuku dvěma kamerami, jak tomu bylo již ve videostudii TIMSS 1999. 

Dvě nahrávky téže vyučovací hodiny přinesou více informací o dění ve třídě, máme 
možnost vidět ve stejném časovém úseku jednání učitele i žáků, popř. skupiny žáků, je 
zajímavé pozorovat výuku z žákovské perspektivy. Jak umístit obě kamery ve třídě, 
aby co nejlépe sloužily našemu záměru natočit co možná nejkvalitnější videozáznam? 
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První kamera – třídní kamera 

První kameru bychom mohli nazvat třídní kamera. Jejím úkolem je totiž moni-
torovat dění ve třídě. Zaměřuje se především na žáky, příp. skupinu žáků.  

Pozice kamery – zkušenosti ukázaly, že nejvýhodnější pozicí pro třídní kameru 
je umístění v rohu třídy mezi stěnou, na které je tabule, a stěnou, kde jsou okna. Z tohoto 
místa vidíme ne-li celou třídu, pak alespoň většinu žáků. Kamera snímá třídu frontálně.  

 

 
Obr. 3: Pozice „třídní“ kamery ve třídě (Seidel et al. 2003, s. 51) 

 
Nastavení kamery – povytáhneme stativ a připevníme na něj třídní kameru. Ne-

přibližujeme si žáky ve třídě, ba naopak, nastavíme kameru tak, aby zabírala co největ-
ší prostor třídy, co nejvíce žáků. Můžeme použít i konvertor, který zvětší prostor třídy. 
Takto nastavená kamera přináší nejlepší přehled o dění ve třídě.  

Pohyb kamery – s kamerou během vyučování v žádném případě nehýbeme, zůstává 
ve stacionární poloze.  

Zapnutí kamery – obě kamery zapínáme při natáčení současně a necháme je bě-
žet po celou dobu výuky. Třídní kameru můžeme zapnout dálkovým ovládačem. Ale 
pozor – Stand-By-Modus, tzn. režim, kdy je kamera zapnutá a připravená na natáčení, 
zapínáme vždy krátce před začátkem natáčení. Některé kamery se totiž automaticky po 
chvilce nečinnosti vypínají, přitom však zůstanou v režimu Stand-By-Modus, a nedají 
se již zapnout dálkovým ovladačem. Musí se ručně vypnout a zase nastavit do polohy 
natáčení. Existují dvě možnosti, jak sami zkontrolujeme, že kamera natáčí. Jednou 
z nich je rozsvícení červeného světla, které signalizuje natáčení. Druhou možností je 
překlopit displej kamery tak, abychom na něm viděli pohyb, což opět signalizuje, že 
kamera natáčí. Kamery zapínáme chvilku před zvoněním a vypínáme, až skončí vyučo-
vací hodina. Může se stát, že učitel nekončí se zvoněním, ale „přetáhne“ hodinu a učí 
ještě o přestávce. Po celou dobu máme zapnuté obě dvě kamery. Vypínáme je chvíli 
poté, kdy učitel skončí vyučování, resp. opustí třídu. 
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Druhá kamera – učitelská kamera 

Druhá kamera snímá pohyb učitele. Mohli bychom ji nazvat učitelská kamera. 
Zaměřuje se především na interakce ve třídě. Pojmem interakce v této souvislosti nero-
zumíme pouze verbální komunikaci nebo mezilidské jednání, ale chápeme ji také jako 
aktuální vztah mezi elementy v obrazu na displeji kamery. Interakce se odehrává nejen 
mezi osobami, ale také mezi objekty, např. když učitel ukazuje na tabuli na nějaké 
schéma. Ve videostudii TIMSS 1995 se pracovalo pouze s jednou kamerou a byla to 
právě tato učitelská kamera. Ve videostudii TIMSS 1999 již byly použity kamery dvě.  

Využili jsme zkušeností, které byly v těchto výzkumech získány a popsány a dá-
le nabízíme několik rad při natáčení ve třídě. Vzhledem k tomu, že pracujeme se dvěma 
kamerami, některé návody jsme modifikovali. V podstatě bychom mohli říct, že při 
práci s učitelskou kamerou platí pouze jedna zásada, a to – kamera by měla vždy sní-
mat osobu učitele. Dění ve třídě totiž sleduje třídní kamera.  

Učitel, ale i žáci se během výuky ocitají v celé řadě různých situací, z nichž 
mnohé jsou naprosto nepředvídatelné. Pro natáčení platí v zásadě dva principy (viz Sei-
del et al. 2003, 2005): 

 Vžít se do role „ideálního“ žáka – abychom natočili kvalitní videozáznam a maxi-
málně se vyhnuli rychlým pohybům kamery, měli bychom se vžít do role žáka. 
Představit si, kam se žák při vyučování v ideálním případě dívá, např. když učitel 
probírá nové učivo, „ideální“ žák ho sleduje. Když je vyzván, pracuje samostatně 
na svém místě. Může však nastat situace, kdy se ve stejnou dobu věnují jednotliví 
žáci různým úkolům. Např. většina žáků se může zabývat jedním experimentem 
a zbytek ověřuje zákon v jiném experimentu. V tomto případě se kamera zaměřuje 
na většinu žáků. Přesto bychom měli alespoň okrajově zachytit sekundární aktivitu. 
Pokud přesně nerozlišíme, která aktivita dominuje, měli bychom natočit od každé 
aktivity něco. Tato situace však nastává zřídka. 

 Nahrávat instrukce učitele – nezávisle na činnostech žáků bychom v každém přípa-
dě měli nahrát zadávání instrukcí učitelem. „Ideální“ žák a tedy i učitelská kamera 
by vždy měli mít v hledáčku učitele. Existují také situace, kdy učitel nestojí v centru po-
zornosti, např. když žáci pracují samostatně a učitel pomáhá žákům individuálně. 
Kamera se sice zaměřuje na třídu, ale přesto by měla natáčet i učitele.  

 
Pozice kamery – učitelskou kameru umisťujeme v první třetině prostoru třídy, 

tam, kde se pohybuje učitel nejčastěji (je zde většinou i tabule). Z této perspektivy mů-
žeme dobře monitorovat pohyb učitele, ale také můžeme snadno pootočit kameru na 
zbylou část třídy a natáčet učitele, když prochází celou třídou. Některé třídy jsou příliš 
úzké nebo jejich zařízení, zvláště fyzikálních či chemických laboratoří, neumožňuje na-
táčet učitele z třetinové pozice. Před samotným natáčením doporučujeme dobře se 
seznámit s prostorem a zařízením učebny a přizpůsobit jim pozici kamery, případně po-
žádat učitele o menší reorganizaci třídy, abychom z třetinové pozice mohli natáčet. 
V žádném případě neumisťujeme kameru a nepohybujeme se s ní uprostřed třídy. Půso-
bí to rušivě jak na učitele, tak i na žáky, kteří potom většinou věnují víc pozornosti ka-
meře než učiteli.  
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Obr. 4: Pozice učitelské kamery ve třídě (Seidel et al. 2003, s. 52) 

 
Nastavení kamery – třídní kamera má snímat co největší prostor třídy a co nej-

více žáků. Naproti tomu „učitelská“ kamera sleduje pohyb učitele. Neznamená to však, 
že použijeme zoom na maximum a přiblížíme si učitele v detailu, kdy vidíme na displeji 
pouze jeho obličej. Jednak by to pro učitele mohlo být při shlédnutí nepříjemné, jednak 
pro výzkumné účely potřebujeme zaznamenat interakci učitele a žáků. Proto natáčíme 
buď polodetail, tzn. snímáme učitele zhruba od pasu nahoru a přitom vidíme z různého 
úhlu hlavy žáků, nebo zabíráme skoro celou postavu učitele a do záběru se nám dosta-
nou sedící žáci. Pozor na to, abychom zbytečně nesnímali prázdný prostor nad hlavou 
učitele. Rozdělíme-li pomyslně displej kamery na dvě části, pak v ideálním případě by 
v horní části měla být vidět hlava a část těla učitele a v druhé části hlavy a část těl žáků. 
Detail používáme výhradně při natáčení malých objektů, např. písma nebo nákresu na 
tabuli, které jsou důležité pro pochopení výkladu učiva. I v takových případech však je 
třeba, aby v záběru byla vidět alespoň část učitelova obličeje. 

Pohyb kamery – pohyb učitelské kamery se odvíjí od pohybu učitele. O tom, jestli 
kameru budeme držet v ruce, nebo ji v určité části hodiny připevníme na stativ, rozho-
duje charakter hodiny. Je dobré seznámit se s přípravou na hodinu dříve než v den na-
táčení. Měli bychom si však dobře nacvičit odnímání kamery ze stativu, abychom pak 
nerušili hodinu, příp. aby se kamera nevypnula nebo abychom nenatáčeli podlahu a špičky 
svých bot. Připravme se však na to, že častěji než stativ budeme učitelskou kameru držet 
v ruce, aby bylo možné zaznamenat učitele opravdu z polodetailu. Pozor na přibližová-
ní a oddalování. Pomalé přibližování a oddalování působí při shlédnutí videozáznamu 
mnohem méně rušivě než rychlé. Navíc z něj lze přečíst informace, kvůli kterým celé 
natáčení realizujeme. Někdy je ovšem nutné přibližovat a oddalovat rychle. Např. když 
potřebujeme zachytit interakci učitele s žákem sedícím více vzadu atp.  

Zapnutí kamery – učitelskou kameru zapínáme současně s třídní kamerou. 
U třídní kamery použijeme dálkový ovladač. Jak jsme již uvedli u třídní kamery: kame-
ry zapínáme několik minut před zvoněním a vypínáme je, až skončí vyučovací hodina. 
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Může se stát, že učitel nekončí se zvoněním, ale „přetáhne“ hodinu a pokračuje ještě 
o přestávce. Po celou dobu máme zapnuty obě kamery. Vypínáme je chvíli poté, co 
učitel skončí vyučování, resp. opustí třídu.  

 
Záznam obrazu a zvuku 

Kvalita záznamu obrazu do jisté míry souvisí s pozicí kamery. Dalším faktorem, 
ovlivňujícím kvalitu záznamu, je osvětlení. Platí zásada natáčet na straně, kde jsou 
okna. Měli bychom se vyhnout natáčení proti oknu, obraz by byl tmavší, neviděli by-
chom rysy obličeje atd. Pokud má třída okna na obou dvou stranách, musíme dávat po-
zor na dopad světla, např. abychom nefilmovali přímo proti slunci. Doporučujeme ve 
třídě rozsvítit, lépe tím vyniknou barvy a vznikne ostřejší obraz.  

Učitelé fyziky a jiných přírodovědných předmětů demonstrují učivo experimen-
ty. Někdy zhasínají světla ve třídě, aby tak experiment více vynikl. Opět doporučujeme 
domluvit se s učitelem, aby nechal rozsvíceno alespoň světlo v zadní části učebny. Při 
demonstraci experimentu se žáci většinou seskupují kolem učitele. Musíme dát pozor, 
aby zády nezakrývali objektiv kamery.  

Dále se osvědčilo zjistit, zda je učitel pravák či levák. Postavíme se s kamerou 
tak, aby při psaní na tabuli bylo učiteli vidět do obličeje. 

K dobrému obrazu patří i dobrý zvuk. Každá kamera má zabudovaný mikrofon. 
Ten ovšem nedokáže kvalitně snímat zvuk v prostoru třídy. Pozornost věnujeme jak 
učiteli, tak i žákům. Nabízí se několik řešení, která jsou závislá na technickém vybavení 
výzkumného týmu. Na „třídní“ kameru použijeme externí mikrofon, který lze upevnit 
přímo na kameru. Učitel může mít mikrofon připevněný na sobě.  

 
 

3.2.2 Znalost terénu 
 
Znalost terénu nespočívá pouze v seznámení se s materiálním vybavením třídy. 

Patří sem i povědomí o plánovaném průběhu vyučovací hodiny, kterou budeme natáčet. 
Pomůže nám to lépe se při natáčení zorientovat v hodině a předvídat, kam asi máme 
kameru zaměřovat.  

Dříve, než půjdeme natáčet výuku, bychom měli navštívit učitele a třídu alespoň 
jednou bez kamery. Sednout si do výuky, sledovat a vnímat práci učitele, reakce a práci 
žáků, vybavení třídy, rozmístění stolů, na které straně jsou okna, jaké je osvětlení, kde jsou 
elektrické zásuvky (v případě vybití baterie kamery) a zároveň si hledat vhodné místo 
pro kamery, resp. si pořídit náčrtek třídy (okna, tabule, stoly, osvětlení, elektrické zá-
suvky, přibližné parametry učebny).  
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3.2.3 Doporučení pro práci s kamerou 

Na základě publikovaných i vlastních zkušeností dále nabízíme několik doporu-
čení pro práci s kamerou při pořizování videozáznamu výuky.  

 
Natáčení z tabule nebo ze zpětného projektoru 

Nákresy, schémata či údaje psané na tabuli bychom měli natáčet teprve v oka-
mžiku, kdy jsou úplně napsány na tabuli. Do té doby bychom se měli věnovat inter-
akcím ve třídě, kameru nastavit tak, aby zabírala co největší prostor třídy, tj. učitele a co 
nejvíce žáků. Výjimku tvoří postupy vyhotovování schématu nebo vyvozování pojmu, 
popř. matematického vzorce aj., které jsou důležité pro pochopení učiva žákem. Kame-
rou je přiblížíme a zachytíme (pokud možno včetně učitele). Potom však musíme natočit 
i celkový obraz schématu na tabuli. Abychom si byli jisti, že vyobrazené schéma bude 
srozumitelné i ostatním pozorovatelům, snímáme sestavování schématu tak dlouho, do-
kud ho sami nepochopíme. Natáčení projekce zpětného projektoru klade vyšší nároky 
na kameru. Přizpůsobení čočky kamery projekci na stěně trvá delší dobu, než kdyby-
chom snímali schéma z tabule. Doporučujeme pomalu použít zoom a vyčkat, až se 
obraz zaostří. Používá-li učitel více fólií za sebou, necháme kameru ve stejné poloze ja-
ko při prvním snímání. 

 
Koordinace pohybů kamery při používání zoomu 
Abychom docílili co nejlepšího obrazu při přibližování a oddalování, musíme koordi-
novat pohyby kamery ze strany na stranu nebo nahoru a dolů: 

 pokud nějaký objekt přibližujeme, musíme kameru mírně vychýlit nahoru, aby při-
bližované objekty zůstaly v záběru; 

 naopak pokud oddalujeme objekt, natočíme kameru mírně dolů; 
 také se může stát, že budeme muset s kamerou pohybovat zároveň vertikálně i hori-

zontálně. 
Čeho se vyvarovat při používání zoomu: 

 častému používání zoomu 
 nepřibližovat zvláště u osob na maximum, tzv. detail 
 nepoužívat zoom příliš dlouho.  

 
 

3.2.4 Některé obtížné situace při natáčení  
 
Někdy se může stát, že nemůžeme splnit výše uvedená doporučení současně. Sou-

visí to s interakční zónou, která sestává z nejdůležitějších elementů situace. Jestliže za-
chytíme kamerou všechny elementy interakce, označuje se interakční zóna jako centrální. 
Pokud nevidíme současně v obraze všechny elementy interakce a musíme pohnout s kame-
rou, abychom zachytili interakci, mluvíme o rozdělené interakční zóně. Ve videostu-
diích TIMSS vyvstaly některé problematické situace, o nichž se zmíníme dále (viz Seidel 
et al. 2003, 2005). 
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Když se „ideální žák“ nedívá na učitele, např. během samostatné práce. Kamera se 
zaměřuje podle aktuální situace na učitele: 

 V případě, že se učitel zabývá sám sebou nebo se věnuje delší dobu jednomu žáko-
vi, pohybujeme kamerou pomalu od učitele ke třídě a pak nazpět k učiteli, abychom ta-
ké dokumentovali činnost třídy. 

 Pohybuje-li se učitel po třídě, aby se díval, příp. pomohl žákům, sledujeme kamerou 
osobu učitele. Zároveň se také dozvíme, co dělají ostatní žáci. 

 
Když nemůžeme současně zachytit všechny interagující osoby, např. když učitel hovoří 
s žákem, který sedí vzadu ve třídě: 

 Měli bychom kamerou sledovat interakci a zachytit ji u osob, které právě mluví.  
 Jestliže se jedna z osob podílí na rozhovoru jen velmi nepatrně, zaměřujeme se pře-

devším na více hovořící osobu.  
 

Když nelze současně zachytit hovořící osobu a objekt, o němž hovoří (např. když se 
osoba vzadu ve třídě vyjadřuje ke schématu na tabuli): 

 Obecně v tomto případě platí orientovat se na hovořící osobu. Předtím bychom však 
měli objekt pozornosti zachytit na tak dlouho, dokud s jistotou nepřečteme znázor-
ňovanou informaci. Pokud hovořící osoba neustále odkazuje na objekt, měli bychom 
se spíše soustředit na objekt. 

 Když události následují rychle za sebou a je nemožné včas posunout kameru tak, aby-
chom vše natočili, musíme od dokumentování těchto malých událostí upustit. Rychlé 
pohyby ohrožují kvalitu nahrávky a většinou se takto ztratí i důležitější informace. 

 
 
 

3.3 Jak se zpracovává videozáznam výuky 
 
 
Zpracováním videozáznamu výuky se rozumí jeho převedení do podoby, která 

umožňuje dále s ním pracovat. Možnosti počítačového zpracování videodat jsou dnes 
značné. Existuje řada počítačových programů určených k editování videozáznamu výuky – 
Pinnacle studio aj. Kromě toho, přímo pro účely pedagogického výzkumu byly vytvo-
řeny programy umožňující transkripci a kódování videozáznamu výuky. Patří mezi ně např. 
vPrism (Knoll, Stigler 1999), CatMovie (Wild 1999), Videograph (Rimmele 2002). 

 
 

3.3.1 Digitalizace videozáznamu 
 
Ve videostudiích jsou vyučovací hodiny zpravidla nahrávány pomocí digitálních 

videokamer. Ve videostudiích TIMSS byly používány kamery Sony DX200, ve video-
studii IPN byly používány kamery Sony DSR-PD100AP, v CPV videostudii fyziky byly 
použity kamery Sony DCR-TRV 19 E a Sony DCR-HC 14 E. Díky nim jsou k dispozici 
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videozáznamy výuky v digitální podobě, které umožňují další počítačové zpracování. 
Prvním krokem po natočení hodiny je převedení do počítače. V CPV videostudii fyziky 
byla každá vyučovací hodina převedena z videokazety mini DV do počítače pomocí 
software Pinnacle Studio tak, aby ji bylo možné uložit ve formátu MPEG-1 na CD-ROM 
(do 700 MB). Videozáznamy jsou archivovány jednak na serveru Centra pedagogické-
ho výzkumu, jednak na nosičích CD-ROM. Členům výzkumného týmu jsou videozázna-
my k dispozici pro účely jejich transkripce a kódování. 

 
 

3.3.2 Videograph – software pro zpracování videozáznamu výuky 
 
Záznamy výuky pořízené v CPV videostudii fyziky byly zpracovány v programu 

Videograph, který byl vyvinut na Institutu pro didaktiku přírodních věd v německém 
Kielu (Rimmele 2002). Jde o software vytvořený v programu Microsoft Visual C++ 
6.0, který umožňuje přehrávání videozáznamu, jeho transkripci, kódování a exportová-
ní dat do jiných programů (např. SPSS, Word). 

Videograph (obr. 5) slouží jako multimediální přehrávač digitalizovaného au-
diozáznamu a videozáznamu. Umožňuje pracovat s formáty AVI a MPEG (MPEG-1, 
MPEG-2, MPEG-4) a dalšími. Pro účely transkribování výuky nabízí dialogové okno, 
do něhož se přes klávesnici počítače zapisují výroky učitele a žáků v definovatelných 
časových intervalech. Pomocí tohoto programu lze videozáznamy kódovat do předem 
definovatelných kategoriálních systémů. Podrobněji o tom pojednáváme v kapitole 3.5.  

Program je k dispozici v německé a anglické jazykové verzi, je vybaven podrob-
nou nápovědou a jeho uživatelský komfort je zvýšen možností využít celé řady hor-
kých kláves, které urychlují práci. 

 

 
 Obr. 5: Pracovní prostředí v programu Videograph 
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3.4 Jak se transkribuje videozáznam výuky 
 
 
V pedagogickém výzkumu byla vytvořena řada postupů a pravidel, jak pořídit 

přepis rozhovoru z audiozáznamu či z videozáznamu. My se nyní zaměříme na speci-
fické problémy transkribování videozáznamu výuky. Seznámíme se s tím, jak provést 
transkripci videozáznamu v počítačovém programu Videograph.  

 
 

3.4.1 Co je to transkripce? 
 
Transkripcí se v této práci rozumí přepisování zvukové součásti videozáznamu 

pomocí určitého transkripčního systému. Zaměřujeme se přitom především na verbální 
komunikaci. Neverbální komunikace je transkribována jen okrajově. Hlavním cílem trans-
kripce je tedy převést verbální komunikaci do psané podoby. Konkrétní přepis vyučovací 
hodiny označujeme jako transkript.  

Aby byly transkripty všech vyučovacích hodin jednotné a vzájemně srovnatelné, 
je třeba zajistit, aby se přepisovatelé řídili jistým standardizovaným postupem. V sou-
časné době je ve většině videostudií uplatňován standardizovaný postup (včetně systé-
mu dohodnutých znaků a pravidel), který byl navržen ve videostudii TIMSS 1999 (Ja-
cobs et al. 2003). Ten byl v překladu do němčiny uplatněn jak ve švýcarské videostudii 
matematiky (Reusser, Pauli 2003), tak ve videostudii fyziky IPN (Seidel, Kobarg, Rim-
mele 2003).  

V zájmu srovnatelnosti dat získaných v různých videostudiích jsme se rozhodli vy-
užít výše zmíněného kategoriálního systému i v CPV videostudii fyziky (viz kap. 3.5). 

 
 

3.4.2  Transkripční systém uplatňovaný ve videostudiích  
 

Označení Příklad 
U učitel U: Dobrý den, posaďte se. 
Z žák9 Z: Pane učiteli, prosím, omluv-

te mne, zapomněl jsem do-
mácí úlohu. 

ZZ více žáků mluví současně ZZ: Newton.  
T třída (všichni žáci mluví sborem) T: Těleso ponořené do kapali-

ny… 
O ostatní O: Pan učitel Novák má ve sbo-

rovně telefon [[ozve se ze 
školního rozhlasu]]. 

K kameraman K: Nesahej na tu kameru… 

                                           
9  Ve videostudii IPN bylo každému žákovi ve třídě přiřazeno číslo (Z1, Z2 atd.), takže bylo 

možné postihnout, co který žák řekl. V CPV videostudii fyziky jsme na tento požadavek 
vzhledem k omezeným technickým možnostem rezignovali. 
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// přerušení mluvního aktu (používáme, jestliže 
jedna osoba vpadne do výroku osobě jiné, 
např. učitel žákovi, nebo jeden žák druhé-
mu žákovi; dvojité lomítko označuje oka-
mžik, od něhož mluví dvě nebo více osob 
současně; mluvní akt osoby, která vpadla do 
výroku jiné osoby, zkraje označen dvojitým 
lomítkem 

U: Co to je grafické znázornění 
sil? 

Z1: Grafické znázornění // dělá-
me podle pravítka. 

Z5: // Je to takové schéma. 

… odmlčení kratší než 3 sekundy  U: Teď doplníme síly na rovno-
běžník… a můžeme vyzna-
čit úhlopříčku. 

- přerušení (mluvčí se sám odmlčí a naváže) Z: Při skládání sil – eh – se síly 
sčítají. 

( ) nesrozumitelné (používá se, pokud slovo ne-
bo věta mluvčího není srozumitelná) 

U: Můžeme skládat dvě síly 
opačného směru? 

Z: Ano, můžeme ( ). 
(slovo) slovo v závorce (nejsme si jisti, zda jsme ro-

zuměli správně výroku) 
U: Můžeme skládat dvě síly 

opačného směru? 
Z: Ano, (když mají společné pů-

sobiště).  
{ } neverbální artikulace {smích}, {syčení}, 

{souhlasné či odmítavé kroucení hlavou} 
U: Zadání úkolu napíšu na ta-

buli. 
ZZ: {Pssst}. 

[ ] odkaz na souhlas či odmítnutí U: Hm [ano]. 
U: Ee [ne]. 

VELKÁ 
PÍSMENA 

velká písmena se používají např. pro ozna-
čení žárovek, kabelů, spínačů aj. 

U: Když sepneme spínač, bude 
svítit žárovka A nebo B? 

P-Í-S-M-
E-N-K-O-
V-Á-N-Í 

učitel vyslovuje slovo po jednotlivých písme-
nech, přepisuje se pomocí velkých písmen 
oddělených pomlčkami 

U: Jednotkou síly je N-E-W-T-
O-N. 

[[fólie]] jsou-li ve výuce použity fólie, pracovní listy, 
obraz na tabuli, uvádějí se na odpovídají-
cím místě v transkriptu ve dvojitých hrana-
tých závorkách 

[[fólie]], [[obraz na tabuli]],  
[[pracovní listy]] 

Tab. 3: Transkripční systém (upraveno podle Pauli, Reusser 2002) 
 
 

3.4.3 Pořizování transkriptu v programu Videograph  
 
Pořizování transkriptu se odehrává ve třech fázích, přičemž první dvě provádí 

jedna osoba a třetí fázi osoba druhá (srov. Seidel et al. 2003, 2005).  

 Fáze 1 – transkript začíná okamžikem, kdy učitel oficiálně zahájí výuku a končí oka-
mžikem, kdy učitel oficiálně skončí výuku – nikoliv zvoněním. 

 Fáze 2 – kontrola transkriptu z hlediska obsahu a po pravopisné stránce. Data jsou 
uložena v programu Videograph pod příponou vdg. Následně se transkript importuje do 
textového editoru Word, kde se upraví do odpovídající grafické podoby a je předán 
druhé osobě ke kontrole. 
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 Fáze 3 – kontrola transkriptu druhou osobou – opravy či změny se provádějí pří-
mo do příslušného souboru. Poté se definitivní verze transkriptu dvakrát vytiskne. 
Jeden výtisk se archivuje, s druhým se pracuje v dalších analýzách.  

V CPV videostudii fyziky jsme videozáznam transkribovali v desetisekundových 
intervalech. Při pauzách delších než tři sekundy začínáme na novém řádku. Při změně 
aktivit (např. při přechodu z rozhovoru se třídou na práci ve skupinách) také začínáme 
na novém řádku. Byl-li v hodině použit (výukový) film, provedla se jeho doslovná trans-
kripce. Při skupinové práci jsme přepisovali zpravidla jen komunikaci odehrávající se 
na úrovni celé třídy. Pro názornost připojujeme ukázku části transkriptu, který byl poří-
zen v programu Videograph a editován v programu MS Word (tab. 4). 

 
00:01:30 - 00:01:40  
 U: Tak, jenom pro připomenutí po týdnu, jakou, jakou tematikou,  

o čem jsme se bavili, co jsme si ukazovali v minulé hodině? 
00:01:40 - 00:01:50  
 U: Tak, jaké téma jsme probírali, Martine? 
 Z: No, probírali jsme téma skládání síly. 
 U: Skládání síly. 
00:01:50 - 00:02:00  
 U: Jaký konkrétní příklad skládání síly jsme si ukázali? 
 Z: Tam to, řepu. 
 U: Tak, začali jsme, začali jsme pohádkou O veliké řepě. 
00:02:00 - 00:02:10  
 U: Kdy dědek nemohl sám? 
 Z: Vytáhnout. 
 U: Řepu vytáhnout, tak si musel pozvat? 
 Z: Babičku. 
 U: Babičku, 
00:02:10 - 00:02:20  
 U: vnučku, pejska, 
 ZZ: kočičku, myš. 
 U: Tak, a Davide, kdy se jim to podařilo, tu řepu vytáhnout? 
 Z: Až tam  
00:02:20 - 00:02:30  
 Z: přišla myška a// 
 U: //Ano, až tam přišla ta nejslabší, myška, která nakonec?// 
 Z: //byla nejsilnější. 
 U: Nebyla nejsilnější, ale  
00:02:30 - 00:02:40  
 U: její trocha, její kousek síly, které bylo potřeba pro vytažení 

řepy. Tak, my jsme si tady potom minulou hodinu ukazovali, 
00:02:40 - 00:02:50  
 U: že pokud na nějaké, v našem případě na pružinu, zavěšujeme 

závaží, co se s tou pružinou děje? 
00:02:50 - 00:03:00  
 Z: Napíná se a mění svůj tvar. 

Tab. 4: Ukázka části transkriptu z CPV videostudie fyziky 
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Ja
k 

na
 to

…
 

Jak transkribovat ve Videographu? 

 Spustíte program Videograph kliknutím na ikonu . 
 Založíte nový videoprojekt (pokud ještě není založen). V menu vyberete File a poté 

New. Otevře se před vámi okno, v němž vyberete videozáznam hodiny, k níž chcete 
transkript vytvářet. Po kliknutí na ikonu Open se před vámi objeví okno, v němž 
poběží vybraný videozáznam. 

 Dále musíte ve Videographu otevřít tzv. kódovací okno. V menu vyberete Windows 
a zaklikněte Codeview Mediaclip. Ve spodní části kódovacího okna je prostor 
pro transkripci, který můžete stisknutím pravého tlačítka myši a tažením zvětšit, 
abyste získali více pracovního prostoru. 

 Nyní je třeba nastavit desetisekundový (nebo jiný) interval pro transkribování. 
V okně Timeline Clip jsou nahoře dva malé trojúhelníky, které musíte pomocí 
myši od sebe roztáhnout tak, aby mezi nimi byl interval deseti sekund. Poté mezi 
tyto dva trojúhelníky dvakrát kliknete myší. V důsledku toho se interval označí 
modře, což znamená, že zvolený desetisekundový interval je aktivní. 

 V dalším kroku vyberete v menu Transcript a zatrhnete volby Retrospection a Note 
Window. Objeví se oranžové (retrospektivní) pole a žluté (poznámkové) pole. 
Do poznámkového pole můžete zapisovat své poznámky např. ohledně nesrozu-
mitelnosti některých výroků. Ve žlutém poli se objevuje text předchozího deseti-
sekundového intervalu. 

 Aby bylo možné zapisovat do transkripčního okna (Transcript Mediaclip), je třeba 
kliknout na ikonu s tužkou (v okně Transcript Mediaclip). Tužka se prosvítí červe-
ně, což znamená, že nyní můžete z klávesnice psát přímo do transkripčního okna. 

 Nyní pustíte videozáznam (kliknutím do okna s názvem Video), pozorně poslou-
cháte a pomocí klávesnice píšete do transkripčního okna (Transcript Mediaclip). 
Opětovným kliknutím do okna s názvem video se záznam zastaví. Desetisekundový 
interval můžete poslouchat opakovaně, dokud mu neporozumíte a nepřepíšete 
jej. Opakované přehrávání desetisekundového intervalu je možné zajistit kliknutím 
na ikonu . Máte-li první interval přepsán, do dalšího intervalu se dostanete klik-
nutím na ikonu .  

 Je-li celý transkript hotov, uložíte jej pod určitým názvem na disk počítače. 
 Hotový a zkontrolovaný transkript lze importovat do textového souboru následu-

jícím způsobem. V menu vyberete Export/Import a kliknete na Export as Text 
(Transcript). Objeví se okno, v němž můžete soubor uložit ve formátu txt a poté si 
jej otevřít v libovolném textovém editoru. 

 
 

Dříve, než se přistoupí ke kódování videozáznamu, je žádoucí seznámit se s tran-
skriptem – může se tak výrazně urychlit a usnadnit kódování. Ale o tom více v další ka-
pitole. 
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3.5 Jak se kóduje videozáznam výuky 
 
 
V této kapitole se seznámíme s tím, co je to kódování videozáznamu výuky. Jako 

ukázku představíme kategoriální systém pro kódování fází a forem výuky fyziky vytvo-
řený na Institutu pro didaktiku přírodních věd v německém Kielu, který jsme adaptovali pro 
účely CPV videostudie fyziky. Součástí této kapitoly je i obsahové vymezení jednotli-
vých kategorií uplatněného kategoriálního systému. Seznámíme se také s postupem kó-
dování v programu Videograph. 

 
 

3.5.1 Co je to kódování? 
 
V obecném smyslu je kódování převáděním informací z jednoho systému znaků 

do jiného. Při kódování se původně neutříděný materiál stává utříděnějším, je transfor-
mován do pravidelnějšího, méně variabilního systému kategorií. Kódování je v tomto 
smyslu spojeno s formalizací. V kontextu této práce kódováním rozumíme registraci po-
zorovaných jevů do zadaného systému kategorií (srov. Gavora 1998). Kódování je sys-
tematickou registrací a kategorizací jevů pozorovaných na videozáznamu. V zásadě je 
možné rozlišovat mezi: a) časovým kódováním (time sampling), které je určeno pro 
přesný časový interval, v němž pozorovatel pomocí určitého kódu zaznamená právě probí-
hající jev; b) kódováním jevů (event sampling), kdy pozorovatel zaznamená kód v okamži-
ku, kdy daný jev spatří. Program Videograph umožňuje oba typy kódování. Je na výzkum-
níkovi, aby posoudil vhodnost daného druhu kódování pro to, co sleduje. 

Dříve, než začneme kódovat videozáznam výuky, je třeba mít k dispozici vhod-
ný kategoriální systém. V odborné literatuře (nejen) k videostudiím byla publikována 
celá řada kategoriálních systémů pro kódování různých aspektů videozáznamu výuky. 
Kategoriální systémy jsou zpravidla vytvářeny s ohledem na sledované výzkumné otázky 
pro každou videostudii zvlášť. S kategoriálním systémem uplatněným ve videostudii 
matematiky TIMSS 1995 se můžeme seznámit v technické zprávě (Stigler et al. 1999), 
podobně kategoriální systém uplatněný ve videostudii matematiky TIMSS 1999 je 
popsán v technické zprávě (Jacobs et al. 2003). Řada kategoriálních systémů pro analý-
zu určitých aspektů výuky fyziky byla vytvořena na IPN v Kielu, přehled o nich podá-
vá tab. 5. 

 
Oblast 
zkoumání 

Typ 
kódování Interval Stupeň 

vyvozování Pramen 

formy výuky 
fáze výuky kategorie časové kódování  

10 sekund 
nízký  
střední 

Seidel et al. 
(2003) 

organizace  
a funkce  
experimentu 

kategorie časové kódování 
10 sekund 

nízký 
střední Tesch (2005) 

provázení učeb-
ního procesu 

kategorie a 
posuzovací 
škály 

kódování jevů 
(event sampling) 

nízký 
střední  
vysoký 

Kobarg, Seidel 
(2003) 
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orientace na cíle posuzovací 
škály 

kódování jevů 
(event sampling) vysoký 

Trepke, Seidel, 
Delahefte 
(2003) 

práce s chybou posuzovací 
škály 

kódování jevů 
(event sampling) vysoký 

Schulmeiβ, 
Seidel, Meyer 
(2003) 

Tab. 5: Kategoriální systémy IPN (upraveno podle Seidel et al. 2003) 
 
V kategoriálních systémech mohou být kombinovány klasické pozorovací systémy 

s posuzovacími škálami. V tomto případě je úkolem pozorovatele zachytit nejen výskyt 
jevu, ale navíc posoudit i jeho kvalitu. Kategoriální systémy se liší tím, zda se v nich 
pracuje s časovým kódováním (time sampling) či s kódováním jevů (event sampling). 
Další rozdíl je v tom, do jaké míry jsou kategorie určitého systému zjevné (snadno do-
stupné pozorování) či naopak skryté (obtížně dostupné pozorování).  

Na základě tohoto kritéria lze pozorovací systémy rozdělit na:  
 systémy s nízkým stupněm vyvozování 
 systémy se středním stupněm vyvozování 
 systémy s vysokým stupněm vyvozování (srov. Gavora 2000, s. 78). 

 
 

3.5.2 Kategoriální systém pro kódování fází a forem výuky 
 
Jako ukázku budeme na tomto místě ilustrovat kategoriální systém, který byl 

uplatněn ve videostudii fyziky IPN (Seidel 2003, s. 113-127) a který jsme adaptovali 
pro účely CPV videostudie fyziky. Tento kategoriální systém vychází z obecně didaktické-
ho modelu výuky a je strukturován z hlediska trvání výuky, fází výuky a organizačních 
forem výuky, které představují tři hlavní kategorie, jež jsme uplatnili při analýzách 
videozáznamů (obr. 6). Každá z těchto kategorií je vnitřně strukturována do několika 
subkategorií, které jsou vzájemně disjunktní (vylučují se), tzn. pozorovaný jev může 
být zařazen pouze do jedné z nich, nikoliv do více subkategorií současně.10 

Vzhledem k rozsahu výzkumného materiálu určeného ke kódování (řádově de-
sítky hodin videozáznamů) je zpravidla nezbytné, aby kódování provádělo více kódo-
vatelů. Kódovatele je zapotřebí zaškolit, aby pozorované jevy kódovali shodně, resp. 
dostatečně podobně. Musí se důkladně seznámit se strukturou kategoriálního systému 
i s obsahovým vymezením jednotlivých kategorií, aby byli schopni jednotně zařazovat 
pozorované jevy do tohoto systému.  

 
 
 
 

                                           
10 To je ovšem ideálně typická představa, ve skutečnosti pracujeme s kategoriálními systémy, kte-

ré se požadavku disjunktnosti blíží, nicméně zcela jej nenaplňují. 
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Formy výuky

žádná

výklad/přednáška/instrukce učitele

diktát

rozhovor se třídou 

samostatná práce 

práce ve dvojicích 

práce ve skupinách

více forem současně 

přechod 

ostatní 

opakování učiva  

úvod výuky 

zprostředkování nového učiva 

upevňování/procvičování učiva 

aplikace/prohlubování učiva 

shrnutí učiva 

rekapitulace 

zkoušení/prověrka/kontrola d.ú. 

ostatní

žádná

Fáze výuky

před výukou po výuce výuka (přerušení výuky)  

 
 

Obr. 6: Struktura kategoriálního systému pro kódování fází a forem výuky 
 

 



 63

3.5.2.1  Trvání výuky 
 
Pomocí kategoriálního systému trvání výuky odlišujeme sekvence, kdy se výuka 

koná (kategorie TRV2: výuka), od sekvencí, kdy se výuka nekoná (kategorie TRV0: 
přerušení výuky, TRV1: před výukou, TRV3: po výuce). 

 
Kategorie TRV 0: přerušení výuky 
Obsahové vymezení: Týká se sekvencí, ve kterých se výuka nekoná. Je z ně-

jakého důvodu přerušena (např. hlášení ve školním roz-
hlase, zaklepání, odvolání učitele k telefonu). 

Z pohledu pozorovatele: Učitel přeruší výuku, vzdálí se ze třídy aj. 
Typické slovní podněty: „Pane kolego, máte se okamžitě dostavit do ředitelny, 

je to naléhavé…“ 
Komentář: - 

 
Kategorie TRV 1: před výukou 
Obsahové vymezení: Týká se všech sekvencí, v nichž výuka ještě neprobíhá – 

nebyla oficiálně zahájena.  
Z pohledu pozorovatele: Žáci jsou ve třídě, čekají na učitele. Při kategorii před 

výukou (TRV1) setrváme až do okamžiku, kdy učitel 
oficiálně zahájí výuku. 

Typické slovní podněty: - 
Komentář: Při kódování této fáze není směrodatné zvonění, orientu-

jeme se podle toho, co se ve třídě skutečně děje. 
 

Kategorie TRV 2: výuka 
Obsahové vymezení: Týká se všech sekvencí, ve kterých se výuka odehrává.  
Z pohledu pozorovatele: Učitel si vyžádá pozornost třídy (žáci se např. postaví, 

pozdraví se), výuka začíná. 
Typické slovní podněty: „Tak začneme…“ 
Komentář: - 

 
Kategorie TRV 3: po výuce 
Obsahové vymezení: Týká se všech sekvencí, které následují po ukončení 

výuky.  
Z pohledu pozorovatele: Učitel jasně vyjádří, kdy považuje výuku za oficiálně 

ukončenou.  
Typické slovní podněty: „Tak to bylo pro dnešek všechno, můžete si sbalit věci, 

máte přestávku…“ 
Komentář: Při kódování této fáze není směrodatné zvonění, orien-

tujeme se podle toho, co se ve třídě skutečně děje. 
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3.5.2.2 Fáze výuky 
 
Kategoriální systém pro kódování fází výuky je vytvořen na základě obecně di-

daktického modelu výuky. Při kódování fází výuky se přednostně orientujeme podle 
nadřazeného cíle, který učitel a žáci sledují (spíše než podle jednotlivých činností). Fá-
ze výuky mají úzký vztah k učivu, proto je při kódování důležité orientovat se podle to-
ho, co se v daném okamžiku s učivem děje.  

 
 

Kategorie FA 0: žádná 
Obsahové vymezení: Týká se sekvencí před výukou nebo po skončení výuky, 

nikoliv v průběhu výuky. 
Z pohledu pozorovatele: Žádné fáze výuky nejsou pozorovatelné. 
Typické slovní podněty: - 
Komentář: - 
Odlišujeme od: Situace, kdy v průběhu výuky nepozorujeme žádnou z fá-

zí, spadá do kategorie ostatní (FA9). 
 

Kategorie FA 1: opakování učiva 
Obsahové vymezení: Zahrnuje fáze výuky, ve kterých se pracuje s učivem 

probraným v předchozích hodinách. Cílem je vyvolat 
již naučené do paměti.  

Z pohledu pozorovatele: Např. učitel klade žákům otázky, zpravidla v rychlém 
sledu, žáci stručně odpovídají – rozhovor se třídou 
(FO3). Popř. může učitel učivo opakovat monologicky – 
výklad/přednáška/instrukce učitele (FO1).  

Typické slovní podněty: Učitel explicitně vyjádří, že se nyní bude opakovat. 
„Pamatujete si ještě…?“ 
„Víte ještě…?“ 
„To jsme přece už probírali...“ 

Komentář: Rozhodnout, zda jde o učivo žákům již známé, je obtíž-
né. Orientujeme se na základě verbálních náznaků učitele 
a podle kontextu. Že se jedná o opakování, často rozpo-
známe až zpětně. 

Odlišujeme od:  Počítání příkladů, nácvik rutinních dovedností spadá 
do kategorie procvičování/upevňování učiva (FA4).  

 V okamžiku kdy se pozornost přesune k novému 
učivu, kódujeme jako úvod výuky (FA2), nebo jako 
zprostředkování nového učiva (FA3). 

 
Kategorie FA 2: úvod výuky 
Obsahové vymezení: Zahrnuje fáze, v nichž jsou prezentovány téma, cíle a 

průběh výuky. Může se jednat také o úvod do nového 
tematického celku. 
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Z pohledu pozorovatele: Učitel stručně seznamuje žáky s tématem, cíli a průbě-
hem hodiny. Tato fáze se může objevit i později během 
vyučovací hodiny (např. po počátečním opakování).  

Typické slovní podněty: „Dnes se zaměříme na gravitaci.“ 
„Na začátku hodiny si někoho vyzkouším a potom už 
budeme celou hodinu měřit a počítat.“ 

Komentář: Je třeba dávat pozor na moment, kdy fáze končí a učitel 
přechází zpravidla k fázi zprostředkování nového učiva 
(FA3). Tento přechod může mít podobu komentáře, kdy 
učitel „přejde k věci“ např. slovy: „Tak, a začneme.“; 
„Dáme se do toho.“ 

Odlišujeme od:  Delší úvod do výuky motivačního charakteru kódu-
jeme jako zprostředkování nového učiva (FA3). 

 Fáze organizační povahy (zápis do třídní knihy, 
rozdávání materiálů, příprava sešitů, pokusů aj.) kó-
dujeme jako ostatní (FA9). 

 
Kategorie FA 3: zprostředkování nového učiva 
Obsahové vymezení: Cílem a účelem této fáze je zprostředkovávat učivo 

(vytvářet pojmy, definovat vztahy, představit jevy  
a děje).  

Z pohledu pozorovatele: Učitel zprostředkovává nové učivo (např. za pomoci di-
daktických prostředků), zpravidla přitom odkazuje na 
učivo předchozí. Nové učivo je nejčastěji vyloženo uči-
telem – výklad/přednáška/instrukce učitele (FO1) ne-
bo je zpracováváno v interakci učitel-žáci – rozhovor 
se třídou (FO3). V takovém rozhovoru se učivo vyvo-
zuje (konstruuje) na základě žákovských prekonceptů.  

Typické slovní podněty: „Gravitace je, když…“ 
„Už umíte vypočítat třecí sílu a toho teď využijeme, 
abychom se naučili…“ 
„Jak si vysvětlujete, že…“  

Komentář: Stává se, že žák přebírá roli učitele, např. při čtení vý-
kladového textu z učebnice; i v tomto případě kódujeme 
jako zprostředkování nového učiva (FA3). Tato fáze se 
může objevit i v krátkých vsuvkách do fází fixačních, 
např. procvičování/upevňování učiva (FA4), aplikace/ 
prohlubování učiva (FA5).  

Odlišujeme od:  Rutinní činnosti (počítání příkladů) či nácvik do-
vedností kódujeme jako procvičování/upevňování 
učiva (FA4). 

 Rozšíření látky nad rámec základního učiva, nebo 
její aplikace do praxe kódujeme jako aplikace/pro-
hlubování učiva (FA5). 
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Kategorie FA 4: procvičování/upevňování učiva 
Obsahové vymezení: Zahrnuje fáze výuky, ve kterých dochází k fixaci pro-

braného učiva. Zahrnuje také nácvik dovedností, rutinních 
postupů (počítání příkladu, konstruování grafů a tabulek, 
přeformulování hlavních myšlenek učiva). 

Z pohledu pozorovatele: Žáci pracují na úlohách rutinního charakteru s cílem 
upevnit nebo procvičit již zprostředkované učivo. Tato 
fáze se často odehrává formou samostatné práce (FO4). 

Typické slovní podněty: „Vypočteme si příklad…“ 
„Řekněte mi to svými slovy…“ 
„Tady to máte ještě jednou, ale jinak…“ 

Komentář: Může navazovat na fázi zprostředkování nového učiva 
(FA3). Totéž učivo se v hodině může objevit vícekrát. 
Jako procvičování/upevňování učiva (FA4) kódujeme 
tehdy, bylo-li učivo v dané hodině již zprostředkováno. 

Odlišujeme od: Pokud mají řešené úlohy problémový nebo aplikační cha-
rakter, kódujeme jako aplikace/prohlubování (FA5).  

 
Kategorie FA 5: aplikace/prohlubování učiva 
Obsahové vymezení: Zahrnuje fáze výuky, ve kterých se zprostředkované a pro-

cvičené učivo uplatňuje v nových situacích. O aplikaci 
hovoříme tehdy, jestliže dochází k přenosu probraného 
učiva na řešení problémových úloh. O prohlubování 
hovoříme, pokud se v hodině objeví učivo, které jde 
nad rámec toho, co má být podle osnov probráno. 

Z pohledu pozorovatele: Učitel odkazuje na zkušenost „ze života“ žáků, zmíní 
zajímavost, odpovídá na žákovu spontánní otázku. Do 
této kategorie spadá rovněž experimentování, laborová-
ní, manipulace (praktické činnosti).  

Typické slovní podněty:  „Žák: Pane učiteli, a co když…“ 
„To přece znáte ze života…“ 
„Teď nalijte kyselinu do vody, ne obráceně…“ 
„Tohle si nepište…“ 
„Tohle si nemusíte pamatovat…“ 

Komentář: Orientujeme se podle explicitního vyjádření učitele, že 
nyní půjde o úlohy, ve kterých se má prakticky využít 
učivo, které se již probíralo. Úkolem kódovatele je ur-
čit na základě zadání úlohy, zda se jedná o úlohu zamě-
řenou na aplikaci, či na procvičování. Často se odehrá-
vá formou rozhovoru se třídou (FO3) nebo ve formách 
žákovské práce: samostatná práce (FO4), práce ve dvoji-
cích (FO5), práce ve skupinách (FO6). 

Odlišujeme od: Pokud je řešená úloha spíše rutinního charakteru (počí-
tání příkladu, konstruování grafů a tabulek atp.), kódu-
jeme jako procvičování/upevňování (FA4).  
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Kategorie FA 6: shrnutí učiva  
Obsahové vymezení: Zahrnuje fáze výuky, ve kterých dochází ke strukturo-

vání a organizování probraného učiva. Jde o shrnutí 
učiva z hlediska obsahu (o čem jsme se učili). 

Z pohledu pozorovatele: Učitel probrané učivo zpřehledňuje (zápis na tabuli, do 
sešitů, projekcí fólie nebo videozáznamu), na závěr ho 
učitel nebo žáci parafrázují, nebo ho stručně vyjádří ji-
nými slovy. 

Typické slovní podněty: „Tak tedy ještě jednou/naposled.“ 
„Kdo nám to nakonec zopakuje?“ 
„Do sešitů si napíšeme…“ 

Komentář: Spíše než podle jednotlivých aktivit se orientujeme 
podle cíle, který je jim nadřazen. Jako shrnutí kóduje-
me, jestliže učitel ještě jednou v rámci hodiny shrnuje 
jisté učivo, např. mezi dvěma experimenty. Shrnutí uči-
va se zpravidla odehrává formou výkladu/přednášky/ 
instrukce učitele (FO1), diktátu (FO2) nebo rozhovoru 
se třídou (FO3). Zahrnuje např. přehled učiva, které 
bylo pro žáky v hodině nové, zápis klíčových pojmů, 
zápis do sešitu, čtení shrnujícího textu v učebnici. 

Odlišujeme od: - 
 

Kategorie FA 7: rekapitulace  
Obsahové vymezení: Zahrnuje fáze výuky, ve kterých se učitel se žáky 

„ohlíží za prací“. Tato fáze se vztahuje k podpoře učeb-
ního procesu žáků, zaměřuje se na postupy či metody 
řešení úloh a problémů. Hlavní pozornost je věnována 
tomu, „jak se učilo“, nikoliv „co se učilo“. Charakteristic-
ká je pro tuto fázi explicitní zpětná vazba zaměřená na 
proces učení žáků a na jeho metakognitivní podporu. 

Z pohledu pozorovatele: Učitel s žáky znovu prochází proces řešení úlohy nebo 
problému, přičemž se verbalizují proběhnuvší myšlen-
kové procesy. Žák si má uvědomit, co musel udělat, aby 
správně vyřešil daný problém, což mu umožní přenášet 
uplatněné postupy na nové situace. 

Typické slovní podněty: - 
Komentář: - 
Odlišujeme od: Pokud je „ohlédnutí zpět“ zaměřeno spíše na učivo než 

na proces, kódujeme jako shrnutí učiva (FA6).  
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Kategorie FA 8: zkoušení/prověrka/kontrola domácích úkolů 
Obsahové vymezení: Zahrnuje fáze výuky, které slouží ke kontrole výkonu žáků.  
Z pohledu pozorovatele: Učitel diagnostikuje úroveň výkonu žáků, klade žákům 

otázky, kontroluje splnění domácího úkolu, zadá 
žákům test, vyhodnocuje se správnost řešení úloh atp. 

Typické slovní podněty: „Kdo nám řekne, jak vyřešil domácí úkol?“ 
„Kolik vám to vyšlo…“  

Komentář: Při kódování se orientujeme na základě záměru učitele 
získat zpětnou vazbu o výkonech žáků. Spadá sem i zkou-
šení žáků u tabule nebo v lavicích.  

Odlišujeme od: - 
 

Kategorie FA 9: ostatní 
Obsahové vymezení: Týká se sekvencí, které není možné přiřadit k žádné  

z výše uvedených fází výuky. 
Z pohledu pozorovatele: - 
Typické slovní podněty: - 
Komentář: Typicky je tato fáze spojována s formou přechod 

(FO8). Spadají sem situace ukázňování žáků atp.  
Odlišujeme od: - 

 
 

3.5.2.3 Organizační formy výuky 
 
Kategoriální systém pro kódování organizačních forem výuky postihuje jednotli-

vé možnosti organizování práce ve vyučovací hodině. Při kódování organizačních forem 
výuky je třeba zaměřit pozornost na aktivity učitele a žáků.  

 
Kategorie FO 0: žádná 
Obsahové vymezení: Týká se sekvencí před výukou nebo po skončení 

výuky, nikoliv v průběhu výuky. 
Z pohledu pozorovatele: Žádné formy výuky nejsou pozorovatelné. 
Typické slovní podněty: - 
Komentář: - 
Odlišujeme od: Situace, kdy v průběhu výuky nepozorujeme žádnou  

z forem, spadá do kategorie ostatní (FO9). 
 

Kategorie FO 1: výklad/přednáška/instrukce učitele 
Obsahové vymezení: Řadí se mezi formy, jejichž hlavním aktérem je učitel. 

Jde o jednosměrnou komunikaci směřující k žákům  
s cílem prezentovat učivo, poskytnout instrukce atp. 

Z pohledu pozorovatele: Učitel hovoří ke třídě (monolog), případné otázky jsou 
řečnické. Žákovská aktivita se omezuje na poslouchání, 
případně na jednoslovné reakce na řečnické otázky, 
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doplňování učitelových nedokončených vět atp. Spadají 
sem i delší sekvence, v nichž učitel žáky seznamuje 
s postupem realizace experimentu, s jednotlivými kroky 
řešení úlohy atp. (instrukce). 

Typické slovní podněty: -  
Komentář: Učitelé často přerušují svůj monolog otázkami adreso-

vanými žákům, obdrží odpověď a opět po delší dobu 
mluví sami, v tomto případě setrváme u kódování 
výklad/přednáška/instrukce učitele (FO1). 

Odlišujeme od: Pokud učitel začne žákům klást otázky, obdrží odpovědi  
a pracuje s nimi, kódujeme jako rozhovor se třídou (FO3). 

 
Kategorie FO 2: diktát 
Obsahové vymezení: Řadí se mezi formy, jejichž hlavním aktérem je učitel. 

Jde o jednosměrnou komunikaci, v níž dochází k pře-
nosu informací diktováním textu. 

Z pohledu pozorovatele: Učitel prezentuje text (diktuje, píše na tabuli, promítá  
z fólie), žáci jej opisují. 

Typické slovní podněty: - 
Komentář: Žáci opisují ještě nějakou dobu poté, co učitel dodiktu-

je, nekódujeme jako samostatná práce (FO4), zůstává-
me u kódování diktát (FO2). 

Odlišujeme od: Pokud učitel během výkladu zapisuje na tabuli krátkou in-
formaci (např. matematický vzorec), kterou si žáci neza-
pisují, pak setrváme u kódování výklad/přednáška/ in-
strukce učitele (FO1), popř. rozhovorem se třídou (FO3). 

 
Kategorie FO 3: rozhovor se třídou 
Obsahové vymezení: Řadí se mezi formy, jejichž hlavním aktérem je učitel, 

žáci jsou však aktivizováni prostřednictvím otázek. 
Učitel pracuje s celou třídou. Dochází k obousměrné 
komunikaci, v níž učitel klade třídě otázky a na základě 
odpovědí žáků zprostředkovává učivo.  

Z pohledu pozorovatele: Učitel klade otázky, na které očekává a dostává odpově-
di od žáků. Žáci tak mohou projevit své znalosti a názory. 
V ideálním případě se učivo vyvozuje (konstruuje) na 
základě žákovských prekonceptů. 

Typické slovní podněty: - 
Komentář: Charakteristická interakce učitele a žáků „otázka–odpověď“. 
Odlišujeme od:  Pokud se učiteli nedaří aktivizovat žáky otázkami  

a přejde k monologu, kódujeme jako výklad/přednáš-
ka/instrukce učitele (FO1). 

 Pokud jednotliví žáci předvádějí před třídou experi-
menty a učitel přitom směřuje otázky na žáka u tabule  
i na ostatní žáky, pak kódovanou formu neměníme. 
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 Rozhovory, které vyučující nevede veřejně se třídou, 
ale individuálně s jednotlivým žákem (soukromá 
interakce), jako rozhovor se třídou (FO3) nekódujeme.  

 
Kategorie FO 4: samostatná práce 
Obsahové vymezení: Řadí se mezi formy, jejichž hlavními aktéry jsou žáci. 

Veřejná (verbální) komunikace neprobíhá, nebo jen 
v malé míře. Žáci individuálně zpracovávají zadané 
úlohy. Nedochází k interakci žák-žák.  

Z pohledu pozorovatele: Žáci samostatně zpracovávají zadaný úkol (počítají, 
čtou, pracují). Učitel se omezuje na komunikaci 
s jednotlivými žáky (soukromá interakce). 

Typické slovní podněty: - 
Komentář: Učitel nehovoří ke třídě jako celku, případně hovorem 

„ruší“ žáky v soustředění při samostatné práci. Pokud 
učitel žákům do práce mluví – sděluje nahlas informace, 
které jsou určeny jen určitému žákovi, dvojici nebo 
malé skupině, nikoliv celé třídě, setrváme u kódování 
samostatná práce (FO4). 

Odlišujeme od: Zcela netvořivou tichou práci nekódujeme jako samo-
statnou – např. opisování textu z fólie kódujeme jako 
diktát (FO2). 

 
Kategorie FO 5: práce ve dvojicích 
Obsahové vymezení: Řadí se mezi formy, jejichž hlavními aktéry jsou žáci.  

Veřejná (verbální) komunikace neprobíhá, nebo jen v malé 
míře. Žáci zpracovávají zadané úlohy ve dvojicích.  

Z pohledu pozorovatele: Dvojice žáků zpracovávají zadaný úkol (počítají, čtou, 
pracují). Učitel se omezuje na komunikaci 
s jednotlivými žáky či dvojicemi (soukromá interakce). 

Typické slovní podněty: - 
Komentář: Učitel nehovoří ke třídě jako celku, případně hovorem „ru-

ší“ žáky v soustředění při práci. Pokud učitel žákům do 
práce mluví – sděluje nahlas informace, které jsou určeny 
jen určitému žákovi, dvojici nebo malé skupině, nikoliv celé 
třídě, setrváme u kódování práce ve dvojicích (FO5). 

Odlišujeme od: - 
 

Kategorie FO 6: práce ve skupinách 
Obsahové vymezení: Řadí se mezi formy, jejichž hlavními aktéry jsou žáci.  

Veřejná (verbální) komunikace neprobíhá, nebo jen 
v malé míře. Žáci zpracovávají zadané úlohy ve skupi-
nách o třech či více žácích.  
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Z pohledu pozorovatele: Skupiny žáků zpracovávají zadaný úkol (počítají, čtou, 
pracují). Učitel se omezuje na komunikaci s jednotlivými 
žáky či skupinami (soukromá interakce). Jednotliví čle-
nové skupiny plní dílčí úkoly v rámci skupinové práce. 

Typické slovní podněty: - 
Komentář: Učitel nehovoří ke třídě jako celku, příp. hovorem „ruší“ 

žáky v soustředění při práci. Pokud učitel žákům do práce 
mluví – sděluje nahlas informace, které jsou určeny jen ur-
čitému žákovi, dvojici nebo malé skupině, nikoliv celé 
třídě, setrváme u kódování práce ve skupinách (FO5). 

Odlišujeme od: - 
 

Kategorie FO7: více forem současně 
Obsahové vymezení: Vztahuje se na situace, kdy se současně realizuje více orga-

nizačních forem, přičemž jejich rovnocennost je evidentní.  
Z pohledu pozorovatele: Nejméně dvě organizační formy se odehrávají v tomtéž 

čase (simultánně), nelze přitom rozhodnout, která z nich 
je dominantní.  

Typické slovní podněty: - 
Komentář: Jedná se o kombinace různých forem, např. samostatná 

práce (FO4) a práce ve dvojících (FO5), popř. práce  
ve skupinách (FO6); nebo výklad/přednáška/instrukce 
učitele (FO1) a práce ve skupinách (FO6). 

Odlišujeme od: - 
 

Kategorie FO8: přechod 
Obsahové vymezení: Zahrnuje situace, kdy dochází k výraznému 

organizačnímu předělu výuky.  
Z pohledu pozorovatele: Učitel např. zadá instrukce týkající se přípravy 

experimentu, žáci si chystají pomůcky, přemisťují se, 
hledají sešity, rozdávají se papíry atp.  

Typické slovní podněty: - 
Komentář: Spadají sem i situace, kdy učitel řeší např. kázeňské 

problémy. 
Odlišujeme od: - 

 
Kategorie FO9: ostatní 
Obsahové vymezení: Týká se sekvencí, které není možné přiřadit k žádné  

z výše uvedených forem.  
Z pohledu pozorovatele: - 
Typické slovní podněty: - 
Komentář Jedná se o zbytkovou kategorii. 
Odlišujeme od: - 
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Ja
k 

na
 to

…
 

Jak kódovat ve Videographu? 
 Spustíte program Videograph kliknutím na ikonu . 
 Založíte nový videoprojekt (pokud ještě není založen). V menu vyberete File a poté 

New. Otevře se před vámi okno, v němž vyberete videozáznam hodiny, k níž chcete 
kódy vytvářet. Po kliknutí na ikonu Open se před vámi objeví okno, v němž poběží 
vybraný videozáznam. 

 Dále musíte ve Videographu otevřít tzv. kódovací okno. V menu vyberete Windows a za-
kliknete Codeview Mediaclip.  

 V dalším kroku je třeba načíst nebo vytvořit kategoriální systém (Window → 2 Code-
view Mediaclip → Coding → Import Coding Variable). 

 Nyní je třeba nastavit desetisekundový (nebo jiný) interval pro kódování. V okně Time-
line clip jsou nahoře dva malé trojúhelníky, které musíte od sebe pomocí myši roztáhnout 
tak, aby mezi nimi byl desetisekundový interval. Poté mezi tyto dva trojúhelníky dvakrát 
kliknete myší. Interval se označí modře, což znamená, že zvolený desetisekundový inter-
val je aktivní.  

 Na horní liště v okně Codeview zakliknete obrázek tužky. 
 Pustíte videozáznam kliknutím v okně, v němž je videozáznam. 
 V oknu Timeline budete klikat na odpovídající subkategorie kategoriálního systému. 
 
 

3.5.3 Inter-rater-reliabilita 
 
Jeden z požadavků, které jsou kladeny na kvalitu provedení videostudie, spočívá 

v zajištění přijatelné míry inter-rater-reliability, tj. shody mezi osobami, které videozázna-
my kódují. Je-li výzkumný soubor rozsáhlý (desítky či stovky vyučovacích hodin), je 
zpravidla nezbytné, aby kódování provádělo více kódovatelů. Musí však být zaručeno, 
že kódovatelé budou pozorované jevy kódovat shodně, resp. velmi podobně. Předpo-
kladem toho je intenzivní výcvik v kódování. 

V CPV videostudii fyziky zajišťovaly kódování dvě osoby. Jejich výcvik se ode-
hrával následovně. Každý z kódovatelů se nejprve důkladně seznámil s manuálem ke 
kategoriálnímu systému fází a forem výuky (kap. 3.5.3) a poté měl za úkol kódovat 
v desetisekundových intervalech dvě zkušební hodiny. Při výcviku byly využity české 
hodiny fyziky z videostudie TIMSS 1999. Hovoříme zde o nich jako o zkušebních hodi-
nách, abychom je odlišili od hodin, které byly pořízeny a vyhodnocovány v rámci CPV 
videostudie fyziky. Výsledky kódování jedné a druhé osoby byly vzájemně porovnány 
v programu SPSS, kde byl také vypočítán koeficient Cohen’s Kappa.11 Vzhledem 
k tomu, že míra shody vyjádřená tímto koeficientem nebyla ani v jedné z obou zkušeb-
ních hodin větší než 0,70, bylo nutné pokračovat ve výcviku v kódování a současně přistou-
pit ke zpřesňování formulací v manuálu ke kategoriálnímu systému.  

V další etapě výcviku (při kódování dalších čtyř zkušebních hodin) se postupně 
začalo ukazovat, které výukové situace jsou pro kódovatele problematické v tom smyslu, 
že se na jejich kódování neshodují. Tyto situace byly prodiskutovány ve výzkumném týmu, 

                                           
11 Cohen’s Kappa měří shodu mezi hodnoceními dvou posuzovatelů posuzujících stejnou situaci. 

Hodnota 1 znamená absolutní shodu. Hodnota 0 označuje úroveň náhodné shody. Cohen’s 
Kappa lze využít pouze v tabulkách, kdy obě proměnné nabývají stejné kategoriální hodnoty a obě 
mají stejný počet kategorií. 



 73

výsledkem čehož byl konsensus o tom, jak problematické situace kódovat. Současně byl 
upřesněn popis v manuálu ke kategoriálnímu systému. V průběhu této práce byl vytvá-
řen videoarchív problematických situací a pokynů k jejich kódování.  

Přibližně po dvou měsících intenzivního výcviku se oběma kódovatelům začalo 
dařit dosahovat přijatelné míry inter-rater-reliability (Cohen’s Kappa > 0,70; přímá 
shoda > 85 %), jak je vyjádřeno v tab. 6. 

 

Hodina Počet 
intervalů Kategorie κ (Cohen’s Kappa) 

pozorovatel (1) a (2) 
Přímá shoda (%) 

pozorovatel (1) a (2) 
formy 0,875 91 % zkušební_A 289 fáze 0,859 90 % 
formy 0,843 87 % zkušební_B 286 fáze 0,657 71 % 
formy 0,823 86 % zkušební_C 298 fáze 0,700 74 % 
formy 0,863 89 % zkušební_D 308 fáze 0,923 94 % 
formy 0,816 87 % zkušební_E 286 fáze 0,775 82 % 
formy 0,733 81 % zkušební_F 261 fáze 0,667 73 % 

Tab. 6: Inter-rater-reliabilita v CPV videostudii fyziky 

Ve videostudiích se zpravidla dodržují následující doporučení: 

 K vlastnímu kódování hodin zkoumaného souboru je možné přistoupit až poté, kdy kó-
dovatelé dosáhnou míry přímé shody > 85 %, Cohens’ Kappa > 0,70. 

 A to v souboru zkušebních hodin, jehož velikost je přibližně 10% při srovnání se sou-
borem hodin, které mají být analyzovány.  

 Zkušební hodiny přitom nesmějí být součástí zkoumaného souboru hodin (nelze je 
zahrnout do celkového vyhodnocení).  

Téměř všechny uvedené podmínky se v CPV videostudii fyziky podařilo splnit. 
K vlastnímu kódování hodin zkoumaného souboru se přistoupilo až po intenzivním vý-
cviku kódovatelů, v jehož průběhu byl formulačně precizován manuál ke kategoriální-
mu systému. Soubor zkušebních hodin dosahoval téměř 10 % ve srovnání s celkovým 
souborem analyzovaných hodin. Zkušební hodiny pocházely z jiného projektu (video-
studie TIMSS 1999) a do celkového vyhodnocení CPV videostudie fyziky nebyly zahr-
nuty. Požadované míry inter-rater-reliability (přímá shoda > 85 %, Cohens’ Kappa > 0,70) 
se sice ve všech případech nepodařilo dosáhnout, nicméně i tento problém jsme se po-
kusili řešit. Části hodin, o jejichž zařazení jsme měli při kódování pochybnosti, jsme 
prodiskutovali ve výzkumném týmu ve snaze dosáhnout dialogického konsensu o jejich kó-
dování. Pokusili jsme se tak uplatnit přístup užívaný v kvalitativním výzkumu, což mělo 
představovat určitou protiváhu vzhledem ke kvantitativnímu pojetí inter-rater-reliability. 

O problémech metodologické povahy souvisejících s inter-rater-reliabilitou se 
podrobněji zmiňujeme v kapitole 5. 
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3.6 Jak se získaná data vyhodnocují 
 
 
Jsou-li výzkumná data z videostudie zpracována (transkripce, kódování), je možné 

přistoupit k jejich vyhodnocení, které konečně přináší odpověď na otázku, co se vlastně 
zjistilo. Vyhodnocování výzkumných dat dnes významně usnadňují různé počítačové 
programy. V CPV videostudii fyziky se uplatnily následující programy: Videograph (tran-
skripce a kódování), SPSS (výpočty inter-rater-reliability), Statistica (deskriptivní statistika, 
vytváření výstupů v tabulkách a v grafech), MS Word (editování transkriptů) a MAX 
QDA (obsahová analýza transkriptů). 

Velkou výhodou uvedených počítačových programů je, že umožňují exportovat 
a importovat výzkumná data, jak ukážeme dále. 

 
  

3.6.1 Exportování výzkumných dat 
 
V CPV videostudii fyziky jsme exportovali data (kódy) z programu Videograph 

do statistického programu SPSS, kde byla uložena v souborech s příponou „sav“. Dále 
byla tato data zpracována v programu Statistica. 

 

Ja
k 

na
 to

…
 Jak se exportují data z Videographu do programu SPSS? 

 Spustíte program Videograph kliknutím na ikonu . 
 Načtete si již nakódovaný videoprojekt, z něhož chcete data exportovat. 
 V menu vyberete položku Coding → Data Export to SPSS. Otevře se vám okno, 

v němž můžete kódy uložit pod příponou sav přímo do programu SPSS. 
 Následně si jej můžete otevřít v programu SPSS a dále s ním pracovat. 

 
Transkripty jsme z programu Videograph exportovali do textového editoru MS 

Word, kde byly upraveny tak, aby je bylo možné importovat do programu MAX QDA. 
 

Ja
k 

na
 to

…
 Jak se exportují data z Videographu do textového editoru? 

 Spustíte program Videograph kliknutím na ikonu . 
 Načtete si již transkribovaný videoprojekt, z něhož chcete data exportovat. 
 V menu vyberete položku Transcript → Export → Text File. Otevře se vám okno, v němž 

můžete transkript uložit pod příponou txt např. do poznámkového bloku v programu MS 
Windows. 

 Následně si můžete transkript otevřít v programu MS Word a editovat jej. 
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3.6.2 Vyhodnocování výzkumných dat 
 
V programu SPSS byly provedeny výpočty inter-rater-reliability pomocí koefi-

cientu Cohen’s Kappa a údaje o míře přímé shody mezi oběma kódovateli (kap. 3.5.3). 
V programu Statistica byla pořízena jednoduchá deskriptivní statistika vztahující se zejmé-
na k časové dimenzi výuky, tj. k proporčnímu zastoupení fází a forem výuky v jednotlivých 
vyučovacích hodinách.  
Transkripty sloužily jako materiál pro kvantitativní i kvalitativní (obsahovou) analýzu. 
V CPV videostudii fyziky jsme využívali transkripty k následujícím účelům: 

 Jako pomůcku, která nám umožnila relativně rychle se orientovat v jednotlivých ho-
dinách. V transkriptu najdeme určitou hledanou sekvenci výuky rychleji, než když si 
přehráváme videozáznam hodiny. 

 Jako podklad pro analýzu příležitostí k verbálnímu projevu, kdy se počítal počet slov, 
která v hodině řekl učitel, a počet slov, která v hodině řekli všichni žáci dohromady 
(kap. 4.4.5). 

 Jako podklad pro prohlubující rozhovory s učiteli, v nichž se zkoumaly učitelovy di-
daktické znalosti obsahu. 

S transkripty vyučovacích hodin budeme dále pracovat v programech určených 
pro analýzu kvalitativních dat (CAQDA – computer asissted qualitative data analysis). 
V CPV videostudii fyziky jsme používali program MAX QDA (obr. 7). 

 

 
 Obr. 7: Pracovní prostředí v programu MAXQDA 2 
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3.6.3 Jak se vede dokumentace k videostudii 
 
Výzkumná data, která v terénu pořizujeme, mají různou povahu a je třeba je „skla-

dovat“ tak, abychom o nich měli přehled. Systematická, logicky utříděná dokumentace 
každého výzkumu se vyplatí – zvlášť u rozsáhlejších či longitudinálních výzkumů.  

 
Jakou dokumentaci jsme pořizovali v CPV videostudii fyziky? 

Připomeňme si pomocí tabulky 7, v jakých krocích probíhal výzkumný proces a ja-
ká dokumentace byla v kterém kroku použita. V přílohách (1–4) jsou obsaženy auten-
tické dokumentační formuláře a jiné materiály, které jsme použili v jednotlivých fázích 
výzkumu.  

 
Fáze výzkumu Dokumentace 

Přípravná fáze 
výzkumu  výběr výzkumného vzorku 

 dopis ředitelům – výzva ke 
spolupráci na výzkumu  
 informační list pro učitele 

Sb
ěr

 d
at

: 

 pořizování videozáznamů jednotli-
vých hodin  

 
 vyplňování dotazníků o typičnosti 
hodin (učitelé) 

 každá hodina na dvou videoka-
zetách mini DV a dokumen-
tační list o průběhu natáčení 
 dotazník typičnosti video-
hodiny 

Zp
ra

co
vá

ní
 d

at
: 

 digitalizace videozáznamů jednotli-
vých hodin  

 
 transkripce a kódování video-
záznamů ve Videographu 

 
 exportování transkriptů do 
programu MS Word  
 exportování kódů do SPSS 

 každá hodina digitalizována 
ve formátu mpg a zálohována 
na CD-ROM 
 každá hodina kódována, 
transkribována a uložena ve 
formátu vdg  
 transkript uložen ve Wordu ve 
formátu rtf  
 kódy uloženy v SPSS ve 
formátu sav 

Realizační 
fáze 
výzkumu 

A
na

lý
za

 a
 

vy
ho

dn
oc

en
í d

at
:  výpočty IRR v SPSS  

 
 vyhodnocování ve Statistice  

 
 obsahová analýza transkriptů 
v MAX QDA 

 každá hodina uložena ve 
formátu sav  
 každá hodina uložena ve 
formátu sta 
 každá hodina uložena ve 
formátu mx2 

Závěrečná fáze 
výzkumu 

 
 

 rozeslání výsledků na školy 
 

 publikování výsledků  

 dopisy – poděkování ředi-
telům a učitelům 
 rozeslání závěrečné zprávy na 
školy 
 předání rukopisu závěrečné 
zprávy do tisku 

Tab. 7: Přehled o dokumentaci použité v CPV videostudii fyziky 
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Jak dokumentuje tab. 7, ke každé vyučovací hodině z CPV videostudii fyziky máme k dispo-
zici tyto dokumentační materiály: 

 Soubor ve formátu mpg obsahující videozáznam. 
 Dokumentační formulář pořizování videozáznamu, který vyhotovili kameramani. 
 Dotazník typičnosti videohodin, který po každé nahrané hodině vyplnili učitelé. 
 Soubor ve formátu vdg obsahující transkribovaný a kódovaný videozáznam (Video-

graph). 
 Dokumentační formulář o kódování a transkripci videozáznamu. 
 Transkript ve formátu rtf (MS Word). 
 Soubor ve formátu sav obsahující nakódovanou vyučovací hodinu (SPSS). 
 Soubor ve formátu sta obsahující nakódovanou vyučovací hodinu (Statistica). 
 Soubor ve formátu mx2 obsahující transkript vyučovací hodiny pro analýzu v MAX QDA. 

Veškerá data jsou archivována v elektronické podobě na serveru Centra pedago-
gického výzkumu PdF MU, kde jsou přístupná členům výzkumného týmu. 

 
 

3.6.4 Finalizace videostudie a její výstupy 
 
Videostudie jako projekt základního výzkumu v oblasti vyučování a učení má 

svými výstupy podporovat pedagogickou teorii. Publikační výstupy tedy primárně adre-
sujeme kolegům z oboru, kteří mohou naši práci a její výsledky využít při řešení některých 
problémů školního vzdělávání. Prostřednictvím publikačních výstupů se získané poznatky 
začleňují do poznatkové báze oboru pedagogika, kde jsou k dispozici širokému spektru 
uživatelů. 

CPV videostudie by však současně měla mít i širší praktický dosah. Měla by 
podporovat aplikační pole, za něž pedagogika zodpovídá. Podpora školní praxe jako apli-
kačního pole pedagogiky je tedy jedním z úkolů, který se před námi v těchto souvislos-
tech objevuje. Jak rozšiřovat výsledky výzkumu do škol? Jak s nimi seznamovat studenty 
učitelství, učitele a širší veřejnost? Jak mohou výsledky videostudie využít školy a uči-
telé, kteří do ní byli zapojeni? 
Co se výše uvedených otázek týče, jsou pro nás klíčové následující oblasti: 

 Širší spektrum publikačních výstupů určené různým adresátům. Hlavní publi-
kační výstupy (teoretické a metodologické studie, výzkumná sdělení) směřují do 
domácích a zahraničních vědeckých časopisů, jejichž prostřednictvím mohou nejlépe 
podporovat oblast pedagogické teorie a metodologie. Do aplikační oblasti (školní 
praxe) směřuje série stručných výzkumných zpráv s metodickým vyústěním, které 
se objeví na stránkách časopisu Komenský s cílem podporovat práci učitelů a nabí-
zet podněty pro její zkvalitňování. Dalším publikačním výstupem je tato monografie, 
kterou jsme se pokusili sepsat tak, aby posloužila širšímu okruhu zájemců – od teo-
retiků, přes metodology až po praktiky. Výsledky videostudií hodláme prezentovat 
také formou webové aplikace, která bude v dohledné době přístupná odborné i širší 
veřejnosti přes webové stránky našeho pracoviště: www.ped.muni.cz/weduresearch.  
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 Další forma rozšiřování výzkumných výsledků se vztahuje přímo na učitele, kteří se 
na videostudiích podíleli v roli zkoumaných osob. Školy a učitelé je třeba seznámit 
s výsledky výzkumu, v ideálním případě by se dalo na základě výsledků výzkumů 
s danou školou či učitelem dále odborně pracovat. Např. usilovat o zkvalitňování 
těch aspektů výuky, které se ve výzkumu ukázaly jako problematické – nabízet v těchto 
otázkách školám a učitelům poradenství, odbornou podporu při řešení problémů či 
při zavádění inovací atp. Tato ambice však zpravidla přesahuje možnosti výzkum-
ných týmů. Směrem k učitelům jsme v CPV videostudii fyziky podnikli následující 
kroky. Poté, co proběhlo natáčení ve školách, jsme učitelům zaslali videozáznamy 
jejich hodin na CD-ROM s tím, že je mohou využít pro reflexi své vlastní výuky. 
S některými učiteli jsme v návaznosti na to vedli prohlubující rozhovory zaměřené 
na hlubší poznání vybraných aspektů jejich profesní činnosti. Poté, co byl dokončen 
přepis zaznamenaných vyučovacích hodin, jsme učitelům zaslali jejich transkripty. 
Dále bylo všem učitelům zasláno celkové vyhodnocení výzkumu. S několika učiteli 
jsme rozvinuli další spolupráci v navazujících výzkumech (případové studie), kde jsme 
se zaměřovali na zkvalitňování vybraných aspektů jejich profesní činnosti, v nichž 
videostudie ukázala určité rezervy.  

 Videostudie je využitelná i ve vzdělávání učitelů, neboť umožňuje propojovat 
výzkum s výukou v učitelských studijních programech (podrobněji viz kap. 6). Pod-
stata role vysokoškolského učitele spočívá v tom, že tento učitel zkoumá proto, aby měl 
o čem učit, a učí o tom, co zkoumá nebo co vyzkoumal.  
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4 POSTUP A VÝSLEDKY CPV  
 VIDEOSTUDIE FYZIKY  

 
 
 

V kapitole je představen metodický postup a vybrané výsledky videostudie fyziky na 2. stup-
ni brněnských základních škol, kterou jsme realizovali v letech 2004–2005. Předmětem 
analýzy byly videozáznamy 62 vyučovacích hodin fyziky k tématům „skládání sil“ a „elek-
trický obvod“, které jsme standardizovaným způsobem pořídili v 7. a 8. třídách vybraných 
brněnských základních škol v průběhu školního roku 2004/2005. Videozáznamy byly analy-
zovány pomocí počítačového programu Videograph a statisticky zpracovány v programech 
SPSS a Statistica. Předběžné výsledky videostudie představujeme ve třech hlavních oblas-
tech: formy výuky, fáze výuky a příležitosti k verbálnímu projevu. 

 

 
 
 

4.1 Hledání teoretických a metodologických východisek  
 
 
Pro naši současnou společnost je charakteristická vysoká dynamika proměn růz-

ného dosahu a zaměření. Také v oblasti školního vzdělávání se v poslední době prosa-
zují četné změny a inovace. Pro většinu z nich je bohužel příznačné, že jim nepředchází 
pedagogický výzkum. Jakou roli by měl pedagogický výzkum při současných promě-
nách školy hrát? Podle našeho názoru by měl mimo jiné přispívat také k důkladnému 
a hlubokému poznávání stavu, v němž se česká škola nachází. S ohledem na to by měl 
vyprodukovat „empirickou analýzu postavenou na dobře zachycené a popsané realitě“ 
(Štech 1993, s. 385).  

Prostřednictvím CPV videostudií se chceme o takovou analýzu pokusit. Naší 
ambicí je přispět k získávání a zpřesňování výzkumných poznatků o tom, jak se reálně 
odehrávají procesy vyučování a učení v českých školách. 

Videostudie CPV jsou realizovány v době, kdy u nás dochází k zásadní proměně 
kurikula v souvislosti se zaváděním rámcových vzdělávacích programů do školní pra-
xe. Každá revize či reforma kurikula současně vybízí k novému zamýšlení se nad obsa-
hovou dimenzí školního vzdělávání. V centru našeho odborného zájmu se tak s novou 
naléhavostí opět ocitají „myšlenkové snahy zaměřené k obsahovosti“ (Klafki 1967, s. 
124). Proto je pro videostudie CPV důležité vědomí jejich oborové příslušnosti (domain 
specific). Naše zkoumání zahajujeme videostudií fyziky, v jejímž rámci sledujeme 
konkrétní výuková témata z oblasti mechaniky a elektřiny (topic specific). V dalších letech 
zamýšlíme realizovat videostudie k dalším vyučovacím předmětům, v nichž budeme 
sledovat, jak se odehrává výuka dalších témat. Na základě systematického mezioborového 
srovnávání se pokusíme ukázat, jak se specifická povaha obsahu daného vyučovacího 
předmětu promítá do fází, forem a dalších aspektů výuky a jaké z toho vyplývají závěry 
pro příslušné oborové didaktiky. 
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Svým zaměřením a svojí koncepcí se CPV videostudie pokoušejí balancovat na pomezí 
výzkumů pedagogické komunikace a interakce, výzkumů efektivnosti a kvality výuky 
a výzkumů realizovaného kurikula (kap. 1). Výstupy videostudií tak mohou být příspěvkem:  

 ke zkoumání komunikace a interakce, protože se zaměřují na komunikační a interakční 
procesy, které se ve výuce odehrávají, 

 ke zkoumání efektivnosti a kvality výuky, neboť se pokoušejí interpretovat výzkumné 
nálezy s ohledem na teorie efektivního vyučování, 

 ke zkoumání realizovaného kurikula, neboť věnují pozornost procesům zprostřed-
kování konkrétního učiva konkrétními učiteli v konkrétních třídách a školách. 

 
V CPV videostudiích se pokoušíme zkoumat kategorie vyučování, učení a učivo 

v jejich dynamice, komplexnosti, vzájemné provázanosti a podmíněnosti. S ohledem na 
tento záměr se nám jako vhodné teoretické východisko jevilo pojetí vyučování jako vy-
tváření příležitosti k učení. Co si pod tím představit? Aby mohl být učební proces u žáků 
„uveden do pohybu“, je třeba vytvářet tomu odpovídající podmínky a příležitosti. Pří-
ležitosti k učení mají povahu určité výzvy podněcující žáky k tomu, aby se zabývali uči-
vem. Příležitosti k učení se navenek projevují v aktivitách učitele a žáků a lze je ve výuce 
pozorovat (srov. Seidel, Rimmele, Prenzel 2003). 

Realizace výše popsaného záměru předpokládala navrhnout komplexní výzkumný 
postup, jehož prostřednictvím by bylo možné proniknout k příležitostem k učení, a to 
v časové a v obsahové dimenzi výuky fyziky na 2. stupni základní školy. Jádro tohoto 
postupu představovala analýza videozáznamů výuky. V dílčích výzkumných sondách, 
které se zaměřovaly na různé aspekty výuky fyziky, se uplatnila celá řada různých vý-
zkumných postupů, metod, technik a nástrojů – zejména pozorovacích kategoriálních 
systémů, které jsou popsány dále. 

 
 

4.2 Cíle a výzkumné otázky 
 
 
Hlavním, obecněji formulovaným cílem CPV videostudie fyziky bylo provést explo-

rativní analýzu výuky fyziky na 2. stupni základní školy. K naplňování tohoto cíle se smě-
řovalo prostřednictvím:  

 zkoumání časové dimenze výuky fyziky na 2. stupni ZŠ (vyučování jako vytváření 
příležitostí k učení), 

 zkoumání obsahové dimenze výuky fyziky na 2. stupni ZŠ (vyučování jako didaktické 
ztvárňování učiva). 

Výzkumné otázky byly v návaznosti na cíle výzkumu formulovány v tomto znění: 
1. Jaké příležitosti k učení nabízí výuka fyziky na 2. stupni ZŠ? 

1.1. V jakých formách se odehrává výuka fyziky a jaké je jejich časové zastoupení? 
1.2. V jakých fázích se odehrává výuka fyziky a jaké je jejich časové zastoupení? 
1.3. Jaké příležitosti k verbálnímu projevu učitele a žáků nabízí výuka fyziky? 
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2. Jakými způsoby je ztvárňován vzdělávací obsah ve výuce fyziky na 2. stupni ZŠ? 
2.1. Jaké vzdělávací obsahy a v jakých souvislostech jsou ve výuce tematizovány? 
2.2. Jak učitelé uvažují o probíraném obsahu a o jeho didaktickém ztvárnění? 
2.3. Jaké postupy učitelé volí pro didaktické ztvárňování probíraných obsahů? 

V této publikaci jsou představeny pouze výsledky vztahující se k první z výzkum-
ných otázek, k jejímuž řešení jsme přistoupili z pozice obecně didaktické. Hledání od-
povědi na druhou výzkumnou otázku má povahu oborově didaktického výzkumu a bu-
de rozpracováno v navazujících publikacích. 

 
 

4.3 Metodologický postup 
 
 
V rámci CPV videostudie fyziky byl pořízen relativně obsáhlý soubor výzkum-

ných dat, která jsou následně analyzována a vyhodnocována v celé řadě ukazatelů. Byla 
přitom uplatněna řada výzkumných metod a technik kvantitativní i kvalitativní povahy, 
jejichž konfiguraci popíšeme dále. 

 
 

4.3.1 Zkoumaný soubor 
 
Výzkumné šetření bylo realizováno v průběhu školního roku 2004/05 a obracelo 

se na učitele fyziky 2. stupně brněnských základních škol. Vzhledem k povaze výzkum-
ného šetření (nahrávání učitelů na video) jsme se rozhodli pro dostupný výběr. Obrátili 
jsme se dopisem na ředitele čtyřiceti brněnských základních škol s otázkou, zda by někte-
rý z učitelů jejich školy byl ochoten se výzkumu zúčastnit (příloha 1). Za čtrnáct dnů 
po odeslání dopisů jsme ředitele kontaktovali telefonicky a v případě jejich kladné odezvy 
jsme si vyžádali kontakt na konkrétní učitele. O účast na videostudii projevilo zájem 
celkem 13 učitelů, což bylo vzhledem k našim omezeným technickým možnostem opti-
mální. Osobně jsme navštívili každého učitele a podrobně jsme mu vysvětlili cíl a plá-
novaný průběh výzkumu (příloha 2). Učiteli byla za spolupráci na výzkumu vyplacena 
odměna 250 Kč za každou natočenou hodinu. 

Jak je patrné z tab. 8, zkoumaný soubor zahrnoval celkem 12 škol, 19 tříd, 13 učite-
lů (7 žen, 6 mužů) a 418 žáků. Délka pedagogické praxe učitelů se pohybovala v rozmezí 
1–28 let. Je patrné, že v našem výzkumném souboru figuruje skupina začínajících uči-
telů (s praxí 1–3 roky), dále skupina služebně starších učitelů (s praxí 4–7 let) a nakonec 
skupina zkušených učitelů (s praxí 17-28 let). Všichni učitelé z výzkumného souboru 
byli kvalifikovaní pro výuku fyziky. Převažovala kombinace fyziky s matematikou nad 
kombinací fyziky s technickou výchovou.12 Jiné předmětové kombinace se u učitelů 
nevyskytovaly. Někteří učitelé mimo to vyučují ještě další předměty (např. chemii). 

                                           
12 Výzkumná data naznačují, že předmětem zajímavé analýzy by mohlo být, jaké pojetí výuky 

fyziky mají učitelé s aprobací FY/MA ve srovnání např. s učiteli s aprobací FY/TeV. 
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Ve většině případů výuka probíhala ve specializovaných učebnách fyziky. V ně-
kolika školách se výuka fyziky odehrávala v nespecializované učebně, v jedné škole se 
fyzika vyučovala v učebně hudební výchovy. Školy se lišily také v tom, jak byly vyba-
veny pomůckami pro výuku fyziky. Celkově však lze konstatovat, že výuka je pomůckami 
dobře zajištěna, byť se většinou jedná o pomůcky a přístroje starší. Ve výzkumném 
souboru bylo zastoupeno široké spektrum škol – cvičné školy PdF MU, školy zaměřené 
na přírodovědné předměty, sídlištní školy aj. Odlišnosti v počtech škol, tříd a učitelů jsou 
způsobeny tím, že v jedné ze škol byli nahráváni dva učitelé (u jednoho téma skládání 
sil, u druhého téma elektrický obvod). Odlišnosti v počtu tříd a učitelů jsou způsobeny tím, 
že v některých případech jsme u téhož učitele nahrávali obě témata, kdežto u jiných učitelů 
pouze téma jedno (viz tab. 8). 

Celkem jsme pořídili záznamy 62 vyučovacích hodin fyziky ke dvěma výukovým 
tématům: 27 hodin k tématu skládání sil v 7. ročníku a 35 hodin k tématu elektrický obvod 
v 8. ročníku ZŠ. Volba témat byla dána skutečností, že s videostudií hodláme vstoupit do 
mezinárodního srovnání českých a německých učitelů fyziky, při němž budou využita 
data pořízená Institutem pro didaktiku přírodních věd v německém Kielu.  
Zkoumaný soubor má svá omezení, na něž je zapotřebí upozornit: 

 Dvě nahrávky k tématu „skládání sil“ byly pořízeny místo v sedmém ročníku v roč-
níku šestém. Vyplývalo to z časově jinak rozvrženého tematického plánu školy. 
Další dvě nahrávky k tématu „elektrický obvod“ byly pořízeny z téhož důvodu místo 
v osmém ročníku v ročníku devátém. 

 Často diskutovaným problémem je otázka reprezentativnosti či typičnosti výuky za-
znamenávané na video. Do jaké míry ovlivnila přítomnost videokamer výkon učitelů, 
jsme se snažili podchytit pomocí dotazníků typičnosti videohodiny, které učitelé vypl-
ňovali po skončení hodiny (kap. 4.4.1).  

 
 

4.3.2 Výzkumný design  
 
Videostudie byla dynamickým sledem výzkumných aktivit, z nichž některé probíha-

ly časově paralelně. V zásadě je však zde možné rozlišit tři fáze: a) sběr dat, b) zpracování 
dat, c) analýza dat. Věnujme jim nyní větší pozornost. 

 
Fáze sběru dat 

Příprava výzkumu (rozpracování teoretických východisek a časového plánu) se 
odehrávala v průběhu července až října 2004. Začátkem října byli osloveni ředitelé škol 
a poté následovaly schůzky s jednotlivými učiteli (informace o výzkumu, získání kon-
textuálních dat ohledně aprobace učitelů, jejich praxe atp.). Výzkumná data byla sbírána bě-
hem celého školního roku 2004/05. Videozáznamy hodin k tématu skládání sil (n = 27) by-
ly pořizovány v průběhu října a listopadu 2004, hodiny k tématu elektrický obvod (n = 35) 
byly nahrávány v průběhu ledna až června 2005. Souběžně s nahráváním byla pořizo-
vána dokumentace videohodin – přípravy na výuku, fólie na meotar, pracovní listy (pří-
loha 3) a učitelům byly administrovány dotazníky typičnosti zaznamenávaných hodin 



 84

(příloha 4). V průběhu března až června 2005 (časově paralelně s natáčením) probíhaly 
interview s učiteli zaměřené na jejich didaktické teorie výuky (obr. 8). 

 

Vstupní rozhovory s učiteli:
 kontextuální data 

(aprobace, délka praxe ...)

Pořizování videozáznamů (n = 62)
 dokumentace videohodin 

dotazník typičnosti videohodin

Polostrukturovaný  rozhovor 
stimulované vybavování 

(zkoumání didaktických teorií učitelů)

 
Obr. 8: Design CPV videostudie fyziky 

 
S využitím zkušeností, které byly získány ve videostudiích TIMSS a IPN (Petko et 

al. 2003, Seidel et al. 2003, 2005), jsme hodiny nahrávali standardizovaným postupem – 
s využitím dvou videokamer (Sony HC 19 a Sony HC 14). První kamera (žákovská) byla 
umístěna na stativu vedle tabule tak, aby zabírala celkové dění ve třídě. Druhá kamera 
(učitelská) byla v rukou zaškoleného kameramana a zabírala učitele a zónu jeho bez-
prostřední interakce se žáky (srov. kap. 3.2). 

Často se poukazuje na to, že vyučovací hodiny zaznamenávané na video nejsou 
dostatečně reprezentativní. Problém reprezentativnosti zaznamenaných hodin jsme se 
pokusili monitorovat pomocí dotazníků (podle Seidel et al. 2003, 2005), které učitelé 
vyplňovali po skončení natáčené hodiny. Učitelé se v něm vyjadřovali ke čtyřem 
otázkám: a) do jaké míry byly nahrávané hodiny typické, b) do jaké míry se lišilo cho-
vání žáků v hodině, c) jaká byla míra nervozity učitele, d) učitelův celkový dojem z ho-
diny. Vyhodnocení dotazníku viz kap. 4.4.1. 

 
Fáze zpracování dat 

K samotné analýze výzkumných dat je možné přistoupit až v okamžiku, kdy jsou data 
odpovídajícím způsobem zpracována, tj. převedena do formátu, který umožňuje jejich 
analýzu. V CPV videostudii fyziky byl uplatněn následující postup: 

 Kontextuální data získaná při vstupních rozhovorech s učiteli (aprobace, délka jejich 
praxe, počet žáků ve třídách, údaje o tom, zda výuka fyziky na jejich škole probíhá ve 
specializované učebně či nikoliv), stejně jako data z dotazníků typičnosti videoho-
diny byla převedena do programu SPSS a vyhodnocena (popisná statistika). 

 Videozáznamy hodin (62 hodin záznamů z žákovské kamery + 62 hodin záznamů 
z učitelské kamery) byly digitalizovány a uloženy na CD-ROM ve formátu mpg 
(v takové kvalitě, aby velikost souboru nepřesáhla kapacitu jednoho CD-ROM). 

 Transkripce videozáznamů probíhala v programu Videograph (Rimmele 2002) v de-
setisekundových intervalech podle standardizovaného postupu (Seidel et al. 2003, 
2005).  
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 Kódování videozáznamů probíhalo v programu Videograph v desetisekundových 
intervalech. Zaškolení pozorovatelé zařazovali pozorované jevy do předem defino-
vaných kategoriálních systémů (Seidel et al. 2003, 2005), které byly vytvořeny na 
IPN v Kielu (kap. 3.5.2). Kódování prováděli vyškolení kódovatelé, u nichž byla zajiš-
těna přijatelná míra inter-rater-reliability (kap. 3.5.2). 

 Následně byly kódy exportovány do programu SPSS a do programu Statistica 
a vyhodnoceny z hlediska trvání výuky, forem a fází výuky a příležitostí k verbální-
mu projevu učitele a žáků.  

 Transkripty vyučovacích hodin byly exportovány do programu MS Word, kde byly 
editovány. V dalším kroku byly transkripty importovány do programu MAX QDA, 
který umožnil jejich kvalitativní obsahovou analýzu. 

 Poté, co byly videozáznamy digitalizovány a uloženy na CD-ROM, rozeslali jsme je 
učitelům. Dohodli jsme si s učiteli schůzku a vedli jsme nad videozáznamy polostruk-
turovaný rozhovor s cílem proniknout k jejich didaktickým teoriím výuky. 

 
Fáze analýzy a vyhodnocení dat 

Transkripty se staly podkladem pro analýzu příležitostí k verbálnímu projevu 
a následně pro obsahovou analýzu vyučovací hodiny. Sloužily také jako podklad pro 
interview, v nichž byly zkoumány subjektivní didaktické teorie učitelů. Kódované vi-
deozáznamy byly z programu Videograph převedeny do programů SPSS a Statistica a sta-
tisticky zpracovány.  

 
 
 

4.4 Výsledky videostudie 
 
 
Na tomto místě prezentujeme výsledky některých analýz. Aby si čtenář mohl 

vytvořit představu o souboru analyzovaných hodin, předkládáme vyhodnocení dotazníku 
typičnosti videohodin (4.4.1). Dále referujeme o výsledcích výzkumu k časové dimenzi 
výuky: trvání výuky (4.4.2), formy výuky (4.4.3), fáze výuky (4.4.4) a příležitosti k verbál-
nímu projevu učitelů a žáků (4.4.5).  

 
 

4.4.1 Do jaké míry jsou zaznamenané hodiny reprezentativní? 
 
V metodologických diskusích se často poukazuje na problém, že vyučovací ho-

diny zaznamenávané na video nejsou dostatečně reprezentativní. Uvádí se, že záznamy 
jsou zkresleny směrem k sociální žádoucnosti (učitel se dělá lepším, než ve skutečnosti je, 
a předvádí „ukázkovou hodinu“), nebo naopak že jsou „nepovedené“ z důvodu nervozity 
učitele a žáků způsobené přítomností kamery. Jelikož není možné tento problém prostě 
přejít, pokusili jsme se ho alespoň podchytit pomocí dotazníků, které jsme zadávali 
učitelům po skončení natáčené hodiny. V tabulce 9 jsou vyhodnoceny jejich odpovědi. 
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 Abs. četnost Rel. četnost 
a)  Byla nahrávaná hodina typická ve srovnání s hodinami, které jste vyučoval(a)? 

naprosto typická (1) 17 27 % 
z větší části typická (2) 39 63 % 
netypická (3) 6 10 % 
naprosto netypická (4) 0 0 % 
Celkem 62 100 % 

b) Jak byste charakterizoval(a) chování žáků během nahrávaných hodin?  
 Ve srovnání s jejich běžným chováním bylo: 

velmi podobné (1) 30 48 % 
podobné (2) 13 26 % 
trochu odlišné (3) 16 21 % 
velmi odlišné (4) 3 5 % 
Celkem 62 100 % 

c)  Jak jste se cítil(a) v průběhu nahrávané hodiny? 
byl(a) jsem velmi nervózní (1) 2 3 % 
byl(a) jsem trochu nervózní (2) 25 40 % 
nebyl(a) jsem téměř vůbec nervózní (3) 24 39 % 
nebyl(a) jsem vůbec nervózní (4) 11 18 % 
Celkem 62 100 % 

d)  Nahrávaná hodina proběhla dobře.   
vůbec nesouhlasí (1) 1 2 % 
z větší části nesouhlasí (2) 9 15 % 
z větší části souhlasí (3) 34 54 % 
naprosto souhlasí (4) 18 29 % 
Celkem 62 100 % 

Tab. 9: Reprezentativnost hodin podle výpovědí učitelů 

První položkou dotazníku byli učitelé vyzváni, aby posoudili, do jaké míry byla 
nahrávaná hodina typická (ve srovnání s běžnými hodinami). Z celkového souboru 62 
nahraných hodin bylo učiteli 17 hodin (27 %) považováno za naprosto typické a dalších 
39 hodin (63 %) za z větší části typické. 6 hodin (10 %) bylo podle učitelů netypických, 
a to z různých důvodů (alternativní – daltonská hodina, lepší chování žáků než obvykle, 
nervozita učitele atp.). Nikdo z učitelů neuvedl, že by hodina byla naprosto netypická. 
Celkově vzato lze nahrané hodiny považovat za typické (M = 1,82, SD = 0,58). Podle 
vyjádření učitelů se jejich vyučování v těchto hodinách nijak výrazně neodlišuje od to-
ho, jak běžně vyučují.  

Učitelé byli v dotazníku dále vyzváni, aby posoudili, zda chování žáků bylo 
v nahrávaných hodinách podobné tomu, jak se chovají v ostatních hodinách. Za velmi 
podobné jako v běžných hodinách označilo chování žáků 48 % učitelů, za podobné je 
považovalo dalších 26 % učitelů. Naproti tomu 21 % učitelů posoudilo chování žáků 
jako trochu odlišné a dalších 5 % učitelů je posoudilo jako velmi odlišné. Jeden učitel 
k tomu do dotazníku uvedl: „díky přítomnosti kameramanů žáci pracovali mnohem usilov-
něji, než bývá běžné“. Celkově lze chování žáků v nahrávaných hodinách hodnotit jako 
podobné tomu, jak se žáci chovají v ostatních hodinách (M = 1,87, SD = 0,96). 
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V odpovědi na třetí položku dotazníku měli učitelé vyjádřit míru své nervozity 
v průběhu nahrávané hodiny. 18% učitelů uvedlo, že nebyli vůbec nervózní, dalších 39 % 
učitelů uvedlo, že nebyli téměř vůbec nervózních. Naproti tomu 40 % učitelů uvedlo, že 
byli trochu nervózní. Velmi nervózní byli podle svého vyjádření učitelé pouze ve dvou 
hodinách. V dotazníku se k tomu objevil komentář v tomto znění: „vnitřně jsem cítila, 
že se mi hodina nepovedla, nestihli jsme zkontrolovat tabulku a opět jsem o minutu pře-
táhla hodinu. Příště asi méně pokusů a nechtít stihnout vše, dát jim méně práce“. Na 
samotný závěr natáčení přibyl následující komentář: „jsem ráda, že už to skončilo. Před 
dnešní hodinou jsem už plně rezignovala“. V průměru však lze přesto míru nervozity 
učitelů v nahrávaných hodinách hodnotit jako relativně nízkou (M = 2,71, SD = 0,79). 

Poslední položka v dotazníku vyzývala učitele, aby na škále 1–4 vyjádřili svůj 
celkový dojem z hodiny. Z výsledku (M = 3,11, SD = 0,70) je patrné, že učitelé své 
nahrávané hodiny hodnotili převážně pozitivně. Někteří učitelé posuzovali svoji hodinu 
spíše emocionálně: „vnitřně jsem cítila, že se mi hodina nepovedla“, popř. „nebyla jsem ve 
své kůži“, jiní ji hodnotili věcně: „zda nahrávaná hodina proběhla dobře, se uvidí příští 
hodinu na výstupech“. 

Přestože výsledky dotazníkového šetření mají pouze orientační charakter, lze se 
na jejich základě domnívat, že přítomnost kamery nepředstavovala pro učitele (až na 
výjimky) větší problém. 

 
 

4.4.2 Jaká je skutečná délka zaznamenaných hodin? 
 
Čas je důležitým faktorem ve výuce jakéhokoli předmětu. Teoreticky je délka 

trvání vyučovací hodiny 45 minut. Průměrná délka vyučovací hodiny v CPV videostudii 
fyziky byla 40 minut. Tento údaj však může být do značné míry ovlivněn přítomností 
kameramanů, proto jej chápeme pouze jako údaj orientační. Nejdelší vyučovací hodina 
trvala 49:20, naopak nejkratší vyučovací hodina trvala 38:10. V některých školách žáci 
přicházeli do specializované učebny fyziky až po zvonění, což se promítlo do nižší dél-
ky některých hodin.  

Z celkového souboru 62 analyzovaných hodin bylo 10 hodin přerušeno, z toho byly 
dvě hodiny přerušeny dvakrát. Délka přerušení se pohybovala mezi 20–40 sekundami, 
jejich příčinou byla nejčastěji návštěva zvenčí nebo hlášení školního rozhlasu. 

 
 

4.4.3 V jakých organizačních formách se výuka odehrává? 
 
Organizační formy výuky jsou klíčovým prvkem ve struktuře vyučovací hodiny. 

Formy výuky se vztahují k tomu, jak jsou ve výuce uspořádány podmínky pro realizaci 
vzdělávacího obsahu (srov. Maňák 2003). Formy výuky představují určitý organizační 
rámec, v němž se s ohledem na vzdělávací cíle odehrávají aktivity učitele a žáků. Zod-
povědnost za řízení práce v rámci organizačních forem výuky je zpravidla na učiteli, 
může však být delegována i na žáky. Na základě tohoto kritéria můžeme rozlišovat formy 
výuky orientované spíše na učitele od forem výuky orientovaných spíše na žáka.  
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V jakých organizačních formách se odehrává výuka fyziky na 2. stupni brněn-
ských základních škol? Jaké organizační formy výuky jsou zastoupeny v souboru 62 zkou-
maných hodin a v jakých časových proporcích? Je výuka orientovaná spíše na učitele nebo 
spíše na žáka? V tabulce 10 a v grafu 1 je znázorněno průměrné časové rozložení orga-
nizačních forem výuky ve vyučovací hodině. 

 
 Skládání sil Elektrický obvod Celkem 
 průměr SD průměr SD průměr SD 
výklad/přednáška/ 
instrukce učitele 

09:15 6:24 10:39 5:14 10:03 5:49 

diktát 04:46 3:31 05:20 4:25 05:05 4:04 
rozhovor se třídou 15:38 8:07 14:08 6:02 14:47 7:03 
samostatná práce 05:07 7:13 04:15 6:15 04:37 6:42 
práce ve dvojicích 01:49 5:48 02:18 6:44 02:05 6:21 
práce ve skupinách 02:02 6:54 01:27 3:39 01:43 5:20 
více forem současně 01:29 2:39 00:21 1:02 00:51 2:00 
přechod 03:23 1:40 03:52 1:59 03:39 1:52 
ostatní 00:09 0:28 01:54 4:10 01:08 3:15 

 
Tab. 10: Časové rozložení forem výuky (průměrný čas v minutách za vyučovací hodinu) 
 
 

FORMY VÝUKY 

POČET POZOROVÁNÍ V 62 HODINÁCH 

ostatní 

přechod

více forem současně

skupinová práce

práce ve dvojicích

samostatná/tichá práce

rozhovor se třídou 

diktát

výklad/přednáška učitele

1000

2,6 %

8,3 %

1,9 %

3,9 %

4,8 %

10,5 %

11,6 %

22,8 %

33,6 %

2000 3000 4000 5000 60000

 
 Graf 1: Časové rozložení forem výuky (v souboru 62 hodin) 
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Z analýzy 62 vyučovacích hodin vyplývá, že dominantní formou výuky fyziky na 
druhém stupni brněnských základních škol je rozhovor se třídou, na který připadala prů-
měrně třetina vyučovací hodiny (14:47 minut). Dále je velmi výrazně zastoupena forma 
výklad/přednáška/instrukce, jíž učitel věnoval 10:03 minut. Na diktát připadalo 5:05 
minut. Formám výuky, v nichž vystupuje do popředí aktivita žáků, bylo věnováno celkem 
9:16 minut. Z toho 4:37 minut bylo věnováno samostatné práci žáků, 2:05 minut se praco-
valo ve dvojicích a 1:43 minut zabírala práce ve skupinách. Kategorie více forem sou-
časně byla zastoupena v 0:51 minutách. Na organizační záležitosti (např. zápis do třídní 
knihy, příprava pomůcek, vytváření skupin pro skupinovou práci) připadalo ve vyučovací 
hodině průměrně 3:39 minut – kategorie přechod. Kategorie ostatní zahrnovala situace 
(např. ukázňování žáků), které nebylo možné zařadit do žádné z výše uvedených kate-
gorií a byla zastoupena v 1:08 minutách. Mezi jednotlivými hodinami jsou však výraz-
né odlišnosti.  

 
Je výuka fyziky na 2. stupni ZŠ orientovaná více na učitele nebo na žáky? 

V tabulce 11 je znázorněna proporce mezi formami orientovanými na učitele a for-
mami orientovanými na žáky. Mezi formy orientované na učitele řadíme výklad/před-
náška/instrukce učitele, diktát, rozhovor se třídou13, mezi formy orientované na žáky zařa-
zujeme samostatnou práci, práci ve dvojicích, práci ve skupinách a více forem současně.  

 
 Skládání sil Elektrický obvod Celkem 
 průměr SD průměr SD průměr SD 
Formy orientované na učitele 29:41 9:08 30:08 8:23 29:56 8:44 
Formy orientované na žáky 10:29 8:49 8:22 9:13 9:17 9:06 

Tab. 11: Orientace forem výuky (průměrný čas v minutách za vyučovací hodinu) 
 
Jak je patrné z tab. 11, zatímco výukové formy orientované na učitele zahrnují 

v průměru 29:56 minut, formy výuky orientované na žáka zahrnují v průměru jen 
9:17 minut.  

Jak vyjadřuje graf 2, mezi jednotlivými hodinami byly shledány výrazné rozdíly 
co do orientace forem výuky na učitele a na žáka. Poměr variuje od 9/91 do 100/0.  

                                           
13 Ačkoliv se rozhovor se třídou odehrává na pomezí mezi orientací na učitele a orientací na žáka, 

neboť je „mostem, který učitel staví od sebe k žákům“, zařazujeme jej mezi formy orientované 
na učitele. Jde totiž o formu, jejíž režírování je v rukou učitele, který však počítá se žákem, je-
ho reakcemi, odpověďmi, názory a domněnkami, na nichž staví výukový dialog. 
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učitelocentrické v % žákocentrické v %
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Graf 2: Orientace forem výuky 
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Abychom si mohli vytvořit lepší představu o tom, jak jsou v jednotlivých hodi-
nách rozloženy formy práce orientované na učitele versus formy práce orientované na 
žáky, předkládáme dále typologii vyučovacích hodin, v níž figurují dva typy: 

 Hodina učitelocentrická – zde je podíl forem, v nichž vystupuje do popředí učitel 
(výklad/přednáška/instrukce učitele, diktát, rozhovor se třídou), vyšší než 1/2 času 
věnovaného práci s učivem (FO1-FO7). 

 Hodina žákocentrická – zde je podíl forem, v nichž vystupují do popředí žáci (sa-
mostatná práce, práce ve dvojicích, práce ve skupinách, více forem současně), stejný 
nebo vyšší než 1/2 času věnovaného práci s učivem (FO1-FO7). 

Na základě tohoto kritéria by bylo 52 hodin učitelocentrických a pouze 10 hodin 
žákocentrických. V souboru 62 hodin bylo celkem 14 hodin, v nichž podíl forem orien-
tovaných na učitele dosahoval 100% času věnovaného práci s učivem. 

Hodiny, v nichž šlo o výklad učiva, byly převážně orientované na učitele, naopak 
hodiny, v nichž šlo o procvičování a/nebo o aplikaci učiva, byly více orientované na žáky.  

Je však třeba uvést, že typologie má svá omezení. Nezohledňuje např. povahu 
a kvalitu rozhovoru se třídou; je-li vyhlášena samostatná práce, neznamená to, že budou 
všichni žáci skutečně pracovat atp.  

Existují mezi výukovými tématy odlišnosti ve formách výuky?  

skládání sil elektrický obvod

FORMY VÝUKY 

ostatní 01:54
00:09

03:52
03:23

00:21
01:29
01:27
02:02

02:18
01:49

04:15
05:07

14:08
15:38

05:20
04:46

10:39
09:15

přechod

více forem současně

skupinová práce

práce ve dvojicích

samostatná práce

rozhovor se třídou 

diktát

výklad/přednáška učitele

 
 Graf 3: Rozložení forem výuky v různých výukových tématech (v minutách) 

Pokud jde o organizaci výuky, ukázalo se, že odlišnosti mezi výukovými tématy 
(skládání sil a elektrický obvod) nejsou nijak výrazné.14 Náš předpoklad, že mezi výu-
kovými tématy shledáme odlišnosti vyplývající ze specifické povahy učiva, kdy si kaž-

                                           
14 Zda jsou odlišnosti mezi výukovými tématy statisticky významné, jsme v této etapě výzkumu 

zatím nezjišťovali. 
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dé téma „řekne“ o jiný způsob organizace výuky, patrně nebude potvrzen. Lze předpo-
kládat, že učitelé organizují výuku napříč různými výukovými tématy obdobným způ-
sobem a že jejich vzorce jednání jsou v aspektu organizace výuky relativně stabilní. 

 
Shrnutí výsledků a perspektivy pro další výzkum 

 Souhrnem lze konstatovat, že formy výuky, v nichž vystupuje do popředí učitel 
(přednáší, diktuje, vede rozhovor se třídou), výrazně převažují nad formami, v nichž 
vystupují do popředí žáci (pracují samostatně, ve dvojicích nebo ve skupinách).  

 Relativně v malé míře jsou používány kooperativní formy výuky založené na akti-
vitě žáků (práce ve dvojicích, práce ve skupinách).  

 Mezi jednotlivými hodinami jsou však patrny výrazné odlišnosti v rozložení forem 
orientovaných na učitele oproti formám orientovaným na žáka (viz graf 2). 

 Mezi výukovými tématy (skládání sil a elektrický obvod) nejsou z hlediska forem 
výuky výrazné odlišnosti. 

 
 

4.4.4 V jakých fázích se výuka odehrává?  
 
Didaktická kategorie fáze výuky se vztahuje k procesuální stránce výuky. Jak uvádí 

J. Maňák (2003, s. 26), fáze výuky člení „proces výuky na určité sekvence, které však 
nelze chápat jako izolované a uzavřené časové úseky, nýbrž jako variabilní momenty 
výuky, které nutně každá výuka i každý typ výuky v sobě obsahuje“.  

V jakých fázích se odehrává výuka fyziky na 2. stupni brněnských základních škol? 
Jaké fáze výuky jsou zastoupeny v 62 zkoumaných hodinách a v jakých časových pro-
porcích? K odpovědím na tyto otázky se vztahují níže prezentované výsledky výzkumu. 
V tabulce 12 a v grafu 4 je znázorněno průměrné časové rozložení fází výuky ve vyu-
čovací hodině.  

 
 Skládání sil Elektrický obvod Celkem 
 průměr SD průměr SD průměr SD 
opakování učiva 03:07 2:17 04:36 3:47 03:58 3:18 
úvod výuky 00:58 0:52 00:58 0:45 00:58 0:48 
zprostředkování nového učiva 07:41 4:49 06:33 5:29 07:02 5:14 
procvičování/upevňování učiva 12:56 8:07 07:43 7:32 09:59 8:13 
aplikace/prohlubování učiva 06:03 6:00 09:57 7:29 08:15 7:08 
shrnutí učiva 02:54 3:19 03:45 3:12 03:23 3:17 
rekapitulace 00:45 1:11 00:26 0:51 00:35 1:01 
zkoušení/prověrka/kontrola d.ú. 04:51 4:49 05:45 5:24 05:21 5:10 
ostatní 04:24 2:11 04:32 2:11 04:28 2:11 

Tab. 12: Časové rozložení fází výuky (průměrný čas v minutách za vyučovací hodinu) 
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FÁZE VÝUKY 

POČET POZOROVÁNÍ V 62 HODINÁCH 
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Graf 4: Časové rozložení fází výuky (v souboru 62 hodin) 

Časové rozložení výukových fází ve vyučovací hodině je následující – nejvíce 
výukového času (9:59 minut) připadá na procvičování/upevňování učiva. Následuje fá-
ze aplikace/prohlubování, na niž připadá 8:15 minut. Fázi zprostředkování nového učiva, ať 
již formou výkladu učitele, v rozhovoru se žáky nebo jinak, je věnováno 7:02 minut. 
Zkoušení/prověrka/kontrola domácího úkolu. zabírá 5:21 minut. Na opakování učiva při-
padá 3:58 minut. Zatímco na shrnutí učiva (z hlediska obsahu) připadá 3:23 minut, reka-
pitulaci učiva (z hlediska procesu) je věnováno jen 0:35 minut. Relativně krátký je také 
úvod výuky, který zabírá 0:58 minut. Kategorie ostatní zahrnovala situace, které nebylo 
možné zařadit do žádné z výše uvedených kategorií, a byla zastoupena v 4:28 minutách.  

 
Které fáze výuky byly v analyzovaných hodinách zastoupeny ve velké míře? 

V analyzovaných hodinách byly ve značné míře zastoupeny fáze zaměřené na 
práci s již probraným učivem, jako jsou procvičování/upevňování (9:59 minut, 22,7 %) 
a aplikace/prohlubování (8:15 minut, 18,7 %), zkoušení/prověrka/kontrola d.ú. (5:21 
minut, 12,2 %). Tyto fáze se odehrávaly v návaznosti na fázi zprostředkování nového 
učiva (7,02 minut, 16%). Procvičování a aplikování učiva se často odehrávaly prostřed-
nictvím úloh a problémů, které vycházely z probraného učiva. Převažovaly úlohy, v nichž 
šlo o procvičování rutinních postupů a operací, v některých hodinách se objevovaly 
i problémové úlohy, jejichž řešení vyžadovalo aplikaci a transfer znalostí.  
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Učitelé průběžně prověřovali a kontrolovali výkony svých žáků (5:21 minut, 
12,2 %). Do kategorie zkoušení/prověrka/kontrola d.ú. spadalo rovněž ústní zkoušení 
žáků u tabule, které je u nás, na rozdíl od jiných zemí (viz kap. 2), naprosto přirozenou 
součástí školního života. V některých hodinách byl určitý čas věnován psaní prověrky, 
nicméně těžiště této kategorie spočívalo v kontrole správnosti řešení úloh, které žáci 
zpracovávali buď za domácí úkol, nebo formou samostatné či skupinové práce přímo 
ve vyučovací hodině. 

Zastoupeny byly také fáze opakování učiva (3,58 minut, 9 %) a shrnutí učiva 
(3:23 minut, 7,7 %), jejichž cílem je probrané učivo znovu připomenout a utřídit.  

Do kategorie ostatní, jež byla zastoupena v 10,2% (4:28), byly zařazovány sek-
vence výuky, které nesouvisely s učivem. Šlo zejména o organizační záležitosti (kate-
gorie FA9 ostatní je spojena s kategorií FO8 přechod), dále o situace, v nichž učitel 
výuku přerušil, aby řešil různé kázeňské a jiné problémy. 

Souhrnem lze konstatovat, že učitelé kladli velký důraz na to, aby žáci intenzivně 
pracovali s probraným učivem (procvičování, upevňování, aplikace, prohlubování). Mezi 
třídami ovšem existují značné rozdíly v tom, jak se s probraným učivem pracuje – od ná-
cviku rutinních postupů až po tvořivé řešení problémových úloh.  

 
Které fáze byly v analyzovaných hodinách relativně málo zastoupeny? 

Fáze úvod výuky byla v jednotlivých hodinách relativně krátká (0:58 minut, 2,2 %). 
Učitel v ní zpravidla žákům oznámil téma (nikoliv cíl) hodiny a popsal, co se bude v hodině 
dít nebo dělat, poté rovnou přešel k fázi zpracovávání nového učiva. Kategoriální systém, 
který jsme v CPV videostudii fyziky použili, neobsahoval výukovou fázi motivace. Nicméně 
úvodní motivační fázi, pokud se v hodinách objevila, jsme zahrnovali do kategorie úvod 
výuky. O to víc překvapuje relativně nízké zastoupení fáze úvod výuky, které je zčásti způso-
beno tím, že v hodinách velmi často (úvodní) motivování žáků učitelem chybělo.  

Relativně nízké bylo zastoupení fáze rekapitulace (0:35 minut, 1,3 %). Tato fáze 
se vztahuje k metakognitivní podpoře učebního procesu žáků. S odvoláním na H. Aebliho 
(2003, s. 368) chápeme rekapitulaci jako opakování, které se nezaměřuje na obsah, nýbrž 
zkoumá proběhnuvší pracovní či učební proces. Žák si má uvědomit, co musel udělat, 
aby správně vyřešil daný problém, což mu umožní přenášet uplatněné postupy na nové 
situace. Od učitelů jako od expertů na procesy učení se očekává, že budou schopni fun-
dovaně podporovat učební proces žáků. Nicméně právě v této oblasti byly na straně učitelů 
shledány určité rezervy – ve většině hodin v našem souboru fáze rekapitulace (ve výše 
uvedeném smyslu) chyběla. Na základě toho lze soudit, že učitelé se stále vyznačují 
spíše statickým než dynamickým pojetím výukového procesu.  
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Existují mezi výukovými tématy odlišnosti ve fázích výuky?  
 

Fáze výuky

skládání sil         elektrický obvod
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aplikace/prohlubování učiva

shrnutí učiva

rekapitulace

zkoušení/prověrka/kontrola d.ú.

ostatní

 
Graf 5: Rozložení fází výuky v různých výukových tématech (v minutách) 

Jak je patrné z grafu 5, mezi výukovými tématy (skládání sil a elektrický obvod) 
byly shledány výraznější odlišnosti15 zejména v zastoupení fází procvičování/upevňo-
vání učiva a aplikace/prohlubování učiva. Zatímco při výuce skládání sil spočívalo tě-
žiště ve fázi procvičování/upevňování, při výuce tématu elektrický obvod se více uplat-
ňovala aplikace/prohlubování učiva.  

Shrnutí výsledků a perspektivy pro další výzkum 
 V teoriích obecné didaktiky je výuka zpravidla modelována jako sled motivační, ex-

poziční, fixační, diagnostické a aplikační fáze. Analýza zaznamenaných hodin nazna-
čuje, že v reálné výuce je výše uvedený sled fází často porušen. Ve skutečnosti se 
jednotlivé fáze výuky různě prolínaly. Důraz byl kladen zejména na fázi fixační a apli-
kační (opakování učiva, procvičování/upevňování učiva, aplikace/prohlubování učiva, 
shrnutí učiva) a na fázi expoziční (zprostředkování nového učiva). V žádoucí míře 
byla též zastoupena fáze diagnostická (zkoušení/prověrka/kontrola d.ú.), naopak v malé  
míře byla zastoupena fáze motivační (v našem kategoriálním systému jako součást 
kategorie úvod výuky). 

 Dále se ukázalo, že ne vždy jsou všechny fáze v hodinách zastoupeny. Často chyběla 
úvodní motivace žáků, kterou jsme v našem kategoriálním systému chápali jako součást 
úvodu výuky. Přitom nemotivovanost žáků k učení je jedním z klíčových problémů pří-

                                           
15 Zda jsou odlišnosti mezi výukovými tématy statisticky významné, jsme v této etapě výzkumu 

zatím nezjišťovali. 
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rodovědného vzdělávání (srov. Škoda 2005). Jistě by nebylo správné připisovat uči-
telům veškeré příčiny nemotivovanosti žáků, nicméně na základě našich zjištění lze 
u učitelů konstatovat značné rezervy, co se motivování žáků k učení týče. Na fázi úvod 
výuky připadalo 0:58 minut výukového času. Učitel v ní zpravidla žákům oznámil 
téma (nikoliv cíl) hodiny a popsal, co se bude v hodině dít nebo dělat. Poté rovnou 
přešel k fázi zpracovávání nového učiva. Je možné, že učitelé považují učivo samo 
o sobě za dostatečně motivující pro žáky, zůstává však otázkou, zda podobné přesvěd-
čení sdílejí i žáci. V mnoha hodinách chyběla také fáze rekapitulace, což považujeme 
za problematické vzhledem k tomu, jak významná je tato fáze pro úspěšné (efektivní) 
učení (srov. Aebli 2003). 

 V analyzovaných hodinách jsme se dále setkali s jevem, který jsme nazvali dominant-
nost určité fáze ve výuce. K té dochází, když učitel „postaví“ celou hodinu na jedné 
výukové fázi. Učitelé např. věnovali celé hodiny výkladu nového učiva (výkladová 
hodina), těžištěm jiných hodin bylo naopak procvičování učiva (procvičovací hodi-
na), další hodiny byly věnovány aplikování učiva (hodina laboratorní práce), některé 
hodiny byly věnovány (téměř) výhradně zkoušení či psaní testu (zkoušecí hodina). 
Tato strukturace výukového času má z hlediska organizace výuky jistě své opodstat-
nění, nicméně se při ní vytrácí rozmanitost výukových fází (a tím často i forem), čímž 
se může hodina stát monotónní.  

 Celkově vzato v analyzovaných hodinách dominovaly fáze zaměřené na práci s pro-
braným učivem, zejména fáze procvičování/upevňování a aplikace/prohlubování. 
Výsledky CPV videostudie fyziky tak potvrzují zjištění jiných výzkumů (např. 
videostudie TIMSS 1999), které poukazují na skutečnost, že ve výuce u českých 
učitelů dominují fáze zaměřené na práci s probraným učivem (procvičování, aplikace). 
V mezinárodním srovnání (viz kap. 2) se tato skutečnost dokonce ukazuje jako 
jeden z typických rysů, jimiž se česká výuka v matematice a přírodních vědách odli-
šuje od výuky v jiných zemích. Ve videostudii fyziky realizované na IPN v německém 
Kielu se naopak ukázalo, že němečtí učitelé věnují největší část výukového času práci 
s novým učivem (M = 31,5; SD = 7,7), a naopak že o poznání méně času věnují opa-
kování, procvičování a aplikacím. 

 
4.4.5 Jaké příležitosti k verbálnímu projevu výuka nabízí? 

Jednu z oblastí zájmu videostudií představuje zkoumání příležitostí k verbálnímu 
projevu ve výuce (opportunities to talk). Zjišťují se objemy verbálního projevu učitele 
a žáků (viz např. videostudie TIMSS 1999) a stanovují se jejich proporce. 

Oblast verbální komunikace ve výuce jsme sledovali také v CPV videostudii 
fyziky. Zajímalo nás, jaké příležitosti k verbálním projevům učitelů a žáků se nabízejí 
v hodinách výuky fyziky na 2. stupni brněnských základních škol. Při této analýze jsme 
vyhodnocovali transkripty všech 62 vyučovacích hodin. Pro každou vyučovací hodinu 
jsme vypočítali celkový počet slov, dále počet slov učitele a počet slov všech žáků 
dohromady (při veřejné interakci – kap. 2.1.2). Počet slov učitele jsme dělili počtem slov 
všech žáků, abychom získali proporce verbálních projevů v jednotlivých hodinách. V grafu 
6 jsou tyto proporce vyjádřeny pro každou vyučovací hodinu zvlášť. Číselné údaje uve-
dené za jednotlivými sloupci vyjadřují počet slov učitele (U), počet slov všech žáků 
dohromady (ZZ), v závorce je uveden poměr těchto dvou údajů (U/ZZ). 
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Graf 6: Proporce příležitostí k verbálnímu projevu učitele a žáků 
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Výsledky této analýzy potvrzují, že hlavní slovo ve výuce má učitel.  
 Průměrný počet slov učitele ve vyučovací hodině (při veřejné interakci) činí 2976. 
 Průměrný počet slov žáků ve vyučovací hodině (při veřejné interakci) činí 616.  
 Poměr verbálních projevů učitele oproti verbálním projevům všech žáků ve třídě 

dohromady dosahuje hodnoty 4,83. To znamená, že učitel hovoří v hodině přibližně 
pětkrát více než všichni žáci dohromady. 

Mezi jednotlivými hodinami (a mezi učiteli) existují výrazné individuální od-
lišnosti. Nejníže skórovala hodina FyO_M4, kde byl poměr verbálních aktivit U/ZZ vy-
číslen na 1,34, naopak nejvyšší skóre je v hodině FyO_C2, kde tento poměr dosahuje 
hodnoty 24,44. V našem výzkumném souboru je 5 hodin, v nichž je komunikační převaha 
učitele nad žáky deseti až dvacetinásobná. Za extrémní případy lze považovat hodiny 
FyO_C1 a FyO_C2, o nichž lze říci, že se svojí povahou blížily vysokoškolské přednášce.  

Podobné hodnoty ukázaly i jiné výzkumy – v různých vyučovacích předmětech, 
v různých zemích světa (Gavora a kol. 1988, Slavík, Šmidtová 2001 aj.). J. Průcha (2002) 
konstatuje, že „podíl komunikačních aktivit učitelů představuje asi dvě třetiny celkového 
času (resp. celkového počtu verbálních výroků) komunikace v hodině, kdežto tatáž pro-
porce žáků (všech dohromady) pouze třetinu této komunikace“ (s. 316–317). Videostudie 
matematiky TIMSS 1999 dokonce doložila, že český učitel mluví v hodině matematiky 
v průměru přibližně devětkrát více než všichni žáci dohromady. Interpretace těchto zjištění 
však není snadná, a to z mnoha důvodů, jak ukážeme dále. 

 
Je komunikační převaha učitele legitimní? 

Pro hodiny z CPV videostudie fyziky je typická nesouměrnost komunikace mezi 
učitelem a žáky. Výrazná komunikační převaha učitele vyplývá patrně z toho, jak učitel 
chápe svoji roli ve výuce (prezentovat informace, předávat poznatky, klást otázky, hod-
notit odpovědi atp.) a jakou za ni přijímá odpovědnost. Z tohoto pohledu je komunikační 
převaha učitele pochopitelná i legitimní, ovšem pouze do určité míry.  

V našem výzkumném souboru je pět hodin, v nichž je komunikační převaha učitele 
nad žáky deseti až dvacetinásobná. Jedná se o hodiny, v nichž učitel žáky téměř nepustí 
ke slovu. Učitelé v rozhovorech k výše prezentovanému problému často poukazovali 
na to, že osnovy jsou předimenzovány učivem.  

 
Analýza je příliš hrubá na to, aby mohla být „spravedlivá“ 

Údaje, které máme prozatím k dispozici (proporce příležitostí k verbálnímu pro-
jevu), jsou relativně hrubé. Jen velmi opatrně z nich lze usuzovat na kvalitu jednotli-
vých vyučovacích hodin. V dalších analýzách je třeba precizněji sledovat a zohlednit 
také povahu učiva. Analýza procesů vyučování a učení v obecné rovině zde nepostačí, 
ke slovu bude muset přijít sémantická analýza (srov. Slavík, Janík 2005). Ta by měla 
přinést odpovědi mimo jiné také na následující otázky: Do jaké míry se učitelovy pro-
mluvy věnují učivu a do jaké míry organizaci a řízení výuky? Do jaké míry je učivo 
přístupné pro strukturování a rozčlenění na dílčí úkoly, jimiž se žáci v hodině zabývají? 
Do jaké míry je učivo dostupné pro zkušenost žáků? Jak se žákovské promluvy vmeze-
řují do promluv učitele?  
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Pomocí sématické analýzy bychom usilovali o získání informací o tom, jak žák za-
chází s učivem (učební úlohou) – jaké znalosti si vybavuje, jaké postupy řešení navrhuje, 
jak řeší chyby atp. Sémantická analýza transkriptů vyučovacích hodin (v návaznosti na 
videozáznamy) umožňuje přiblížit se k metakognici žáků, naznačit odpověď na otázku, 
do jaké míry žáci mohou přemýšlet o svých vlastních postupech řešení učební úlohy.  

 
 

4.4.6 Jak spolu souvisejí výukové fáze,  
 formy a příležitosti k verbálnímu projevu? 

 
Ke vztahové analýze jsme přistoupili ve snaze postihnout souhru působení jed-

notlivých faktorů ve výuce. Zkoumání vztahů mezi formami a fázemi výuky umožňuje 
hlouběji proniknout ke struktuře vyučovací hodiny. Za velmi zajímavé považujeme 
otázky: V jakých formách se odehrávají jednotlivé fáze výuky? Jak souvisejí fáze výuky 
s příležitostmi k verbálnímu projevu? Tyto vztahy zachycuje tab. 13. 

 Fáze opakování byla zpravidla situována zkraje vyučovací hodiny a v naprosté vět-
šině případů byla realizována jako příležitost ke společnému mluvení učitele s žáky 
o tom, co jsme se minulou hodinu učili. Opakování se téměř ze tří čtvrtin odehráva-
lo formou rozhovoru se třídou, ze čtvrtiny mělo podobu výkladu/přednášky/ in-
strukce učitele. Jednotliví učitelé se výrazně lišili v tom, s jakou šikovností dokázali 
s žáky probrané učivo zopakovat. Ta se projevovala zejména ve výběru a strukturo-
vání jádra učiva, které mělo být zopakováno, a v otázkách, které byly žákům kladeny. 
Někteří učitelé dokázali se žáky rozvinout edukačně velmi efektivní rozhovor, který 
byl zaměřen na učivo. Ve výzkumném souboru je však i několik hodin, v nichž 
otázky učitelů nenacházely u žáků žádnou odezvu, takže se opakování stalo učitelo-
vým druhým pokusem o výklad učiva z minulé hodiny. Pozastavíme-li se nad pova-
hou otázek, které učitel žákům kladl, shledáme mezi jednotlivými učiteli značné 
rozdíly. Převažovaly uzavřené otázky, které umožňovaly pouze krátké, často jedno-
slovné odpovědi. Zdá se, že učitelé chápou opakování současně jako ověřování to-
ho, co si žáci zapamatovali. Na hlubší porozumění učivu a na schopnost žáků aplikovat 
získané znalosti a dovednosti v problémových úlohách se toto ověřování vztahovalo 
pouze v několika málo případech.  

 Ve fázi úvod výuky sehrával hlavní roli učitel, který žákům oznámil téma hodiny 
a popsal, co se bude dít nebo dělat. Úvod výuky měl ze tří čtvrtin podobu výkladu/ 
přednášky, ve 20 % se odehrával formou rozhovoru se třídou. V průběhu trvání této 
fáze jsme nezaznamenali, že by učitel s žáky diskutoval o tom, co se chtějí nebo ne-
chtějí učit. Analýza transkriptů ukázala, že až na několik málo výjimek neobsaho-
vala fáze úvod výuky motivaci žáků k učení.  
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 Ve fázi zprostředkování nového učiva měl opět hlavní slovo učitel. Ten buď podá-
val výklad učiva (ve 46 %), aniž by mu do něj žáci mohli vstupovat, nebo řídil 
rozhovor se třídou (ve 31 %), v němž bylo učivo vyvozováno, přičemž se žáci sice 
dostali ke slovu, ale zpravidla jen v rámci otázek, které jim učitel kladl. Samozřejmě se 
místy objevily i situace, kdy žáci při rozhovoru se třídou vznesli otázky, se kterými 
se dále pracovalo – zpravidla pouze pokud byly „k věci“. Pokud se otázky žáků ne-
vztahovaly k probíranému učivu, učitel je buď „přeslechl“, nebo je přešel slovy: 
„o tom až jindy“. Ve 23 % se nové učivo zprostředkovávalo formou diktátu.  

 Fáze procvičování/upevňování učiva se do jisté míry prolínala s fází aplikace/pro-
hlubování. Pro tyto fáze je typické, že se v nich pracuje s již probraným učivem. 
Tím se nabízí řada příležitostí k uplatnění forem práce orientovaných na žáky (sa-
mostatná práce, práce ve dvojicích, práce ve skupinách). Tyto fáze se zpravidla 
odehrávaly prostřednictvím řešení příkladů v lavicích či u tabule. Učivo bylo nej-
častěji procvičováno formou rozhovoru se třídou (ve 34 %), formou samostatné 
práce (ve 30 %), formou výkladu/přednášky (ve 13 %) nebo diktátu (v 10 %). V někte-
rých hodinách bylo procvičování organizováno formou práce ve dvojicích (v 7 %), 
naopak práce ve skupinách se při procvičování neuplatňovala. Fáze aplikace/pro-
hlubování učiva se odehrávala nejčastěji formou rozhovoru se třídou (ve 34 %) a for-
mou výklad/přednáška učitele (ve 24 %) a převážně měla podobu demonstrace do-
plněné komentářem. Dále se při této fázi výrazně uplatňovaly formy orientované na 
žáky – práce ve skupinách (v 19 %), práce ve dvojicích (v 17 %) a v menším za-
stoupení (4 %) také samostatná práce. Fáze aplikace/prohlubování učiva se od fáze 
procvičování/upevňování učiva odlišovala v tom, že žáci uplatňovali učivo při řešení 
praktických úloh a v problémových kontextech. Šlo o tu část výuky, v níž žáci mohli 
díky aplikacím hlouběji porozumět učivu. 

 Fáze shrnutí učiva se odehrávala nejčastěji formou diktátu (v 66 %) nebo formou 
výkladu učitele (16 %), popř. rozhovoru se třídou (v 13 %). Její funkcí bylo utřídit 
a strukturovat probrané učivo. Přestože v některých hodinách shrnutí učiva chybělo, 
celkově lze konstatovat, že učitelé shrnovali učivo relativně často, a to nejen v závěru 
hodiny, ale i v jejím průběhu. Naopak fáze rekapitulace v mnoha zkoumaných hodi-
nách chyběla. Pokud se objevila, zpravidla ji realizoval učitel, a to formou výkladu 
(ve 44 %), nebo se odehrávala v rozhovoru se třídou (ve 44 %). 

 Fáze zkoušení/prověrka/kontrola d.ú. nabízí učiteli možnost diagnostikovat a hod-
notit výkony svých žáků. Ústní nebo písemné zkoušení skýtá prostor pro projevy 
žáků. Tato fáze se zpravidla odehrávala formou rozhovoru se třídou (v 46 %), popř. 
formou samostatné práce (ve 22 %). Vyšší objem promluv žáků je patrný v hodi-
nách, v nichž probíhalo ústní zkoušení u tabule. 

 Fáze ostatní se týkala převážně organizačních záležitostí, které přímo nesouvisely 
s učivem. Tato fáze byla spojována s formou přechod. 

Na základě provedených analýz jsme dospěli k závěru, že učitelé spojují určité 
výukové fáze s určitým očekáváním co do příležitostí k verbálnímu projevu. Zdá se, že 
zde hrají roli i představy učitelů o tom, kdo je do jaké míry za kterou výukovou fázi zodpo-
vědný, a tudíž kdo se v ní má jakým způsobem angažovat.  
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4.5 Shrnující závěry a diskuse 
 
 
Výsledky CPV videostudie fyziky naznačují, že výuka fyziky na 2. stupni brněn-

ských základních škol je ve značné míře orientována na učitele. Ve zkoumané výuce 
převažovaly takové fáze a formy práce, v nichž byl učitel aktivnější než žáci. Tato teze 
je podpořena i analýzou příležitostí k verbálnímu projevu, v níž se ukazuje, že učitel 
fyziky mluví v průměru přibližně pětkrát více než všichni žáci ve třídě dohromady. Ko-
munikační převahu učitele lze do jisté míry považovat za legitimní, nicméně překvapily 
nás extrémní případy – hodiny, v nichž objem promluv učitele deseti až dvacetinásobně 
převyšoval objem promluv všech žáků dohromady. 

Zajímavé může být srovnání výsledků CPV videostudie fyziky s výsledky jiných 
videostudií (TIMSS, IPN). Přitom je však třeba posoudit, zda byla výzkumná data 
získána, analyzována a vyhodnocena srovnatelným způsobem. CPV videostudie fyziky 
byla navržena tak, aby její výsledky byly alespoň částečně srovnatelné s výsledky vi-
deostudie IPN. Při srovnávání se ukazuje nejen celá řada podobností, ale i odlišností. 
Jedním z podobných rysů je relativně silná řízenost výuky učitelem, která se prokazuje 
jak v Německu (videostudie IPN), tak v ČR (videostudie TIMSS). Výsledky CPV vi-
deostudie fyziky podporují zjištění z jiných výzkumů (např. videostudie TIMSS 1999), 
které ukazují, že ve výuce u českých učitelů dominují fáze zaměřené na práci s probraným 
učivem (opakování, procvičování). Naproti tomu, jak se ukázalo v IPN videostudii fyzi-
ky (kap. 2), němečtí učitelé věnují největší část výukového času práci s novým učivem.  

Videostudie má i z hlediska metodologie určitá problematická místa (podrobněji 
viz kap. 5). Patří mezi ně např. výše zmíněný problém s reprezentativností hodin zazna-
menaných na video, nesmírná pracnost spojená se sběrem a analýzou videodat, problémy 
spojené s inter-rater-reliabilitou při práci s kategoriálními systémy s vysokou mírou vyvo-
zování. Podobně jako v jiných výzkumech (např. videostudie IPN) jsme dospěli i my k zá-
věru, že k opravdovému porozumění tomu, co a z jakých příčin se odehrává ve výuce, 
nedospějeme pouze na základě výše prezentovaných analýz, které se zaměřují převážně na 
jevovou stránku výuky. Je nutné pomocí hlubších analýz usilovat o proniknutí pod po-
vrch pozorovaných jevů, což se neobejde bez spolupráce s oborovými didaktiky. Jednu 
z cest, po nichž se chceme v budoucnu přiblížit k jádru procesů vyučování a učení, před-
stavují sémantické analýzy učiva a zkoumání didaktických znalostí obsahu u učitelů.  

 
Další zamýšlené výzkumy 

Tato publikace pojednává převážně o metodologické a obecně didaktické dimenzi 
CPV videostudie fyziky. Další publikační výstupy budou vznikat ve spolupráci s didak-
tiky fyziky a budou tedy spíše oborově didaktické povahy. Na tomto místě bychom rádi 
nastínili přehled o některých dalších analýzách, které hodláme v rámci CPV videostudie 
fyziky v budoucnu realizovat. 

 Role experimentu ve výuce fyziky – cílem bude provést analýzu experimentu jako 
komplexní výukové metody ve výuce fyziky. Záznamy vyučovacích hodin fyziky 
budou kódovány s využitím kategoriálního systému (Tesch 2005), který postihne začle-
nění experimentů do vyučovací hodiny, bude diferencovat mezi různými typy expe-
rimentu (žákovský versus učitelský) a umožní hodnotit jejich kvalitu.  
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 Role učebnice ve výuce fyziky – v této analýze bude vyhodnoceno, jakou roli sehrává 
v reálné výuce fyziky učebnice. Pro tento účel bude navržen vhodný kategoriální 
systém.  

 Práce s chybou ve výuce fyziky – cílem této analýzy bude posoudit, jak učitelé reagují 
na chyby žáků, které se objevily v 62 zaznamenaných hodinách výuky fyziky. Ana-
lýza se bude opírat o kategoriální systém, který postihne především, o jaký typ chyby se 
jedná a jak se s chybou ve výuce dále pracuje.  

 Obsahová dimenze výuky fyziky – cílem bude provést kvalitativní a kvantitativní 
(obsahovou) analýzu transkriptů vyučovacích hodin fyziky a vystihnout specifickou 
povahu didaktického ztvárňování učiva skládání sil a elektrický obvod.  

 Didaktické znalosti obsahu u učitelů fyziky – tato analýza bude opřena o koncept 
didaktických znalostí obsahu (pedagogical content knowledge) L. S. Shulmana 
(srov. Janík 2005). U několika vybraných učitelů fyziky budou diagnostikovány 
jejich didaktické znalosti vztahující se k učivu skládání sil a elektrický obvod.  
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5. METODOLOGICKÉ  
 OTAZNÍKY VIDEOSTUDIÍ 

 
 
 

Kapitola se zamýšlí nad některými metodologickými otázkami, které se ve výzkumu za-
loženém na analýze videozáznamu otevírají. Poukazuje na přednosti a problémy, s nimiž je 
realizace videostudií spojena. Pokouší se hledat odpověď na otázku, kdy a pro jaké 
účely je vhodné videostudii realizovat. 

 
 
 
 
Jaké jsou přednosti a problémy výzkumů založených na analýze videozáznamů? 

Proč realizovat takové výzkumy a co od nich očekávat? Na podobné otázky jsme v před-
chozím textu již vícekrát narazili. V této kapitole je prostor pro zamyšlení se nad přednost-
mi a problémy, s nimiž je realizace videostudií spojena.  

Následující výklad se odehrává podle obdobného scénáře, jaký jsme uplatnili 
v kapitole 3, kde jsme popisovali, „jak se dělá videostudie“. Projdeme nyní znovu celý 
postup realizace videostudie a zastavíme se u těch momentů, kdy do popředí vystupuje 
její určité pro či proti. Pokusíme se naznačit, jak předností videostudie co nejlépe využít 
a současně jak minimalizovat problémy, které jsou s ní spojeny. U některých problémů 
se pokoušíme nabídnout určité řešení, k němuž jsme dospěli na základě vlastních zku-
šeností či studia odborné literatury (Hiebert et al. 2003, Petko et al. 2003, Voigt 2003). 
Stručný přehled o přednostech a problémech výzkumů výuky založených na analýze video-
záznamu je vyjádřen v tab. 14. 

 
 
 

FÁ
ZE

 

sběr dat zpracování dat vyhodnocování dat 

PŘ
ED

N
O

ST
I 

 dnes již relativně levný 
způsob sběru dat 

 věrné zprostředkování 
procesů vyučování a učení

 záznam komplexního dění 
ve výuce 

 možnost počítačového 
zpracování videozáznamů 

 možnost kódování z více 
perspektiv (data lze 
reanalyzovat) 

 možnost dosažení vyšší 
míry inter-rater-reliability 
při kódování 

 počítačové zpracování 
videozáznamů umož-
ňuje přenos dat do dal-
ších programů 

 možnost integrace 
kvalitativního a kvan-
titativního přístupu 

 videozáznam obsahuje 
velké množství vý-
zkumných dat (doku-
mentace výuky) 
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PR
O

B
LÉ

M
Y

 
 získání výzkumného  

souboru 
 reprezentativnost hodin 
 efekty kamery 
 selektivita záběru  
 právní ochrana dat 

 velké časové nároky 
 nezbytné jsou znalosti  

a dovednosti práce s pro-
gramy na zpracování 
videozáznamů 

 

Tab. 14: Přednosti a problémy výzkumu založeného na analýze videozáznamu  
 
 
 

5.1 Přednosti výzkumu  
 založeného na analýze videozáznamu  

 
 
Videostudie je založena na metodě pozorování, jehož předmětem jsou procesy 

vyučování a učení.16 Do jisté míry lze tyto procesy odezírat z projevů (jednání) učitele 
a žáků. Díky pozorování (objektivem kamery) získáváme tedy fakta o tom, jak procesy 
vyučování a učení probíhají a k čemu vedou. Tato fakta jsou zachycena pomocí video-
záznamu a převedena do takové podoby (např. transkript), která je vhodná pro jejich 
analýzu.  

Jak uvádí K. P. Wild (2003, s. 99), důležité je propojení digitálního videomate-
riálu a počítačového kódování dat se statistickými programy a s programy určenými 
k analýze textů. Teprve za těchto okolností může být plně zúročen technický pokrok, 
k němuž jsme v průběhu posledních let dospěli.  

 
Relativně levný způsob sběru dat 

Pořizování videozáznamů výuky představuje dnes již relativně levný způsob 
sběru dat. Cena digitálních videokamer, které byly např. použity v CPV videostudii fy-
ziky, se pohybuje pod hranicí patnácti tisíc korun. V současné době jsou k dispozici vi-
deokamery, které umožňují ukládat videozáznam přímo na pevný disk či na SD kartu, 
čímž odpadají časově náročné práce spojené s převáděním videozáznamu do počítače.  

Další výhodou je, že digitalizovaný videozáznam lze archivovat na relativně 
levných datových médiích (např. CD-ROM, DVD). Další výhodu představuje možnost 
uložit videozáznamy na server, z něhož jsou dostupné členům výzkumného týmu, popř. 
i učitelům či dalším zájemcům. 

 
 
 

                                           
16 Při těchto výzkumech lze využívat i dotazníky, v nichž je učitel vyzván, aby si vzpomněl na 

odučenou hodinu a popsal, jak probíhala a co se v ní dělo. Meze tohoto postupu jsou v tom, že 
učitel při této retrospekci nemůže postihnout komplexnost, dynamiku a simultánnost výukové 
interakce. Problém dotazníků je také v tom, že stejná otázka může být různými učiteli vykládá-
na různě. 
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Věrné zprostředkování procesů vyučování a učení 

Pro účely výzkumu zprostředkovává videozáznam procesy vyučování a učení s vy-
sokou mírou věrnosti. Videozáznamy mají značný potenciál, pokud jde o prezentování, 
ilustrování a komunikování výzkumných poznatků. Jejich přínos je značný také v oblasti 
vzdělávání učitelů. Pozorování vlastních nebo cizích vyučovacích hodin z videozáznamu 
doprovázené jejich reflexí stimuluje u učitelů proces učení, rozvíjení profesních znalostí 
atp. Videozáznam umožňuje zaujmout určitý odstup, a přesto zůstat v blízkosti pozoro-
vaného dění.  

 
Záznam komplexního dění ve výuce 

Přímý pozorovatel není v reálném čase schopen pozorovat a zaznamenat veškeré je-
vy, které se ve výuce odehrávají. Videozáznam, přes svou nevyhnutelnou selektivitu, 
umožňuje studovat dění ve výuce v jeho relativní komplexnosti. Díky videozáznamu je 
možné ve výuce sledovat a vyhodnocovat nejen celou řadu různých proměnných, ale 
také souhru jejich vzájemného působení. To je velmi potřebné, neboť se ukazuje, že složi-
tost výuky nedokážeme adekvátně popsat a objasnit prostřednictvím jednodimenzionál-
ních výzkumů, které zaměřují pozornost pouze na vybrané, dílčí aspekty výuky (srov. 
Shuell 1996, Helmke, Weinert 1997).  

Výzkum založený na analýze videozáznamu umožňuje překonat výše uvedený 
problém tím, že zachycuje děje, které se ve výuce odehrály simultánně (časově paralelně), 
dovoluje rozčlenit záznam na sekvence a ty hlouběji analyzovat, je možné shlédnout jej 
vícekrát z různých úhlů pohledu, je detailnější a umožňuje variovat při kódování.  

 
Možnost počítačového zpracování videozáznamů 

Počítačové (digitální) zpracování videozáznamu nejen urychluje práci, ale nabí-
zí i další možnosti, které byly dříve z technického hlediska nepředstavitelné.  

 V programu Pinnacle studio je např. relativně snadné editovat videozáznam vyučo-
vací hodiny pro specifické účely jednotlivých analýz.  

 Program Videograph nabízí elegantní možnost transkripce a kódování videozázna-
mu. Dále je možné v něm např. sledovat a zpracovávat paralelně probíhající děje, 
které byly zaznamenány více kamerami z různých perspektiv (např. kamera zamě-
řená na učitele a kamera zaměřená na třídu) atp. (viz kap. 3). 

 V oblasti učitelského vzdělávání jsou k dispozici počítačové programy, které umož-
ňují (budoucím) učitelům učit se, rozvíjet své profesní znalosti na základě reflexe 
videozáznamů výuky (viz kap. 6). 

 
Možnost kódování z více perspektiv (data lze reanalyzovat) 

Videozáznam umožňuje opakované pozorování a kódování vedené z různých per-
spektiv. Při každém novém pozorování je možné zaměřit se na jiný aspekt výuky, čímž 
se otevírá mimo jiné také prostor pro interdisciplinární výzkum. Systematické, strukturova-
né pozorování videozáznamu se zpravidla opírá o určitý kategoriální systém, do něhož 
jsou pozorované jevy v určitých časových intervalech zařazovány (viz kap. 3).  
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Videozáznam má tu výhodu, že jestliže při jeho kódování vyplyne potřeba zařadit 
do stávajícího kategoriálního systému nové kategorie, je to možné zohlednit při opětov-
ném shlédnutí záznamu. Pozorování lze tedy kdykoliv, i dodatečně (pře)strukturovat 
a videozáznam v návaznosti na to překódovat. Další výhodou videozáznamu je, že mů-
že být pozorován a kódován z perspektivy expertů různých oborů (např. pedagog, psy-
cholog, oborový didaktik), přičemž tyto perspektivy lze v následných analýzách různě 
porovnávat a kombinovat vzhledem ke sledovanému cíli výzkumu.  

Vzhledem k tomu, že videozáznamy mají dlouhou životnost, nabízí se možnost 
využít je v dalších, pozdějších analýzách – např. při longitudinálních výzkumech. Video-
záznamy získané v rámci jednoho výzkumu mohou být využity i ve výzkumech jiných – 
např. videozáznamy japonské výuky matematiky získané ve videostudii TIMSS 1995 byly 
využity (reanalyzovány) ve videostudii TIMSS 1999 (Hiebert et al. 2003). Při uplatnění 
standardizovaného postupu pořizování videozáznamů jsou hodiny vzájemně srovna-
telné, a to do jisté míry i s hodinami, které byly získány v rámci jiných videostudií. Z tohoto 
pohledu je výhodné trvat na požadavku standardizovaného postupu při pořizování i zpra-
covávání videodat. 

 
Dosažení vyšší inter-rater-reliability 

Videozáznam – oproti přímému pozorování – napomáhá řešit problém s inter-
rater-reliabilitou (viz kap. 3.5.3 a kap. 5.2). Na realizaci videostudie je kladen požada-
vek, aby míra inter-rater-reliability byla: Cohen’s Kappa > 0,70, přímá shoda > 85 %. To 
zpravidla předpokládá intenzivní výcvik osob, které videozáznamy kódují. Tento vý-
cvik je díky videozáznamu jednodušší, neboť ty části, v nichž se kódovatelé neshodují, 
si lze znovu přehrát, diskutovat o nich a hledat konsensus.  

 
Integrace kvalitativního a kvantitativního přístupu 

Videostudie je zpravidla komplexním výzkumným postupem, při němž se vedle 
analýzy videozáznamu uplatní celá řada dalších výzkumných metod, technik či nástro-
jů. Kvantitativní kódování a analýzy četností tak mohou být doplňovány kvalitativními 
analýzami zkoumaných jevů. Kvalitativní přístup může posloužit jako východisko pro 
formulování dalších hypotéz, které mohou být následně ověřovány v kvantitativním 
přístupu. Ve videostudii se zpravidla také kombinují různé typy výzkumných dat. Jak 
uvádí K. P. Wild (2003), videodata (data z pozorování) nabízejí protiváhu vůči verbálním 
datům (z dotazníků, interview, textů). Nabízejí se zde tak možnosti triangulace výzkum-
ných dat (srov. Klieme, Bos 2000). Shrnuto slovy J. Hieberta (2003), videozáznam umož-
ňuje integrování kvalitativního a kvantitativního výzkumného přístupu. 

 
Videozáznam jako dokumentační médium 

Videozáznam je dokumentačním médiem, které nejen usnadňuje prezentaci a komu-
nikaci výsledků výzkumu, ale též zprostředkovává reálnou výuku. S využitím videozázna-
mů výuky různých vyučovacích předmětů lze vytvářet široce sdílenou profesionální 
poznatkovou bázi vyučování a přispívat k vytváření profesního jazyka učitelů. J. Hiebert et 
al. (2003) poukazuje na to, že tyto videozáznamy výuky se mohou např. prostřed-
nictvím CD-ROM nebo internetu vydat za hranice zemí, v nichž byly pořízeny, a stát 
se předmětem diskuse o kvalitě vyučování (podrobněji viz kap. 6). 
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5.2 Problémy výzkumu  
 založeného na analýze videozáznamu 

 
 
Po výčtu předností je třeba poukázat též na problémy, s nimiž je výzkum založe-

ný na analýze videozáznamu spojen. 
 

Výzkumný soubor a reprezentativnost hodin 

Výzkum, v němž se počítá s tím, že učitelé budou nahráváni na video, je prová-
zen problémem, jak tyto učitele vybrat a získat ke spolupráci. Co se reprezentativnosti 
výzkumného souboru týče, záleží jednak na cíli výzkumu, jednak na tom, k čemu tuto 
reprezentativnost vztahujeme. Existují různé typy výběru výzkumného souboru. Ve vi-
deostudiích TIMSS a IPN se pracovalo s reprezentativními soubory škol v zúčastně-
ných zemích, neboť bylo záměrem dobrat se k obecněji platným poznatkům o tom, jak 
se v nich vyučuje matematice a fyzice. Méně rozsáhlé videostudie (mezi nimi i CPV video-
studie fyziky) si takové ambice zpravidla nekladou a pracují s dostupným výběrem učitelů.  

Vzhledem k tomu, jaké charakteristiky vykazuje soubor pořízených videozázna-
mů, jeví se určité analýzy jako smysluplné, jiné nikoliv. Chceme-li např. detailně stu-
dovat jednání jednoho učitele, je třeba mít od něj k dispozici rozsáhlejší soubor hodin, 
aby výsledný obraz o něm mohl být validní a reliabilní. Videozáznamy pořízené např. 
ve videostudiích TIMSS tuto podmínku nesplňují, proto by nebylo smysluplné analýzu 
učitelova jednání s využitím těchto videozáznamů realizovat. Je-li naším záměrem 
např. analyzovat na základě videozáznamů, jak učitelé didakticky ztvárňují určité kon-
krétní výukové téma (např. skládání sil ve výuce fyziky na 2. stupni ZŠ), je třeba mít 
k dispozici hodiny, na nichž je výuka tohoto tématu zaznamenána. Tuto podmínku splňují 
videozáznamy pořízené ve videostudiích fyziky IPN a CPV. Naopak např. ve videostudiích 
TIMSS nebylo technicky možné, aby byly pořizovány hodiny k určitému (předem za-
danému) výukovému tématu, nehledě na to, že videostudie TIMSS byly primárně 
koncipovány jako mezinárodně srovnávací studie. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, 
že v rámci videostudií TIMSS byly pořízeny stovky hodin, je možné z nich vybrat podsou-
bor hodin k určitému tématu a analyzovat je např. z hledisek oborově didaktických. Otázku 
výběru zkoumaného souboru je třeba si ujasnit již v přípravné fázi videostudie, a to 
s ohledem na cíle, které se v ní sledují. 

 
Právní ochrana dat zachycených na videozáznamu 

Videostudie je spojena se zásahem do soukromí zkoumaných osob, proto jsou 
nezbytná určitá právní ošetření, která mají podobu různých povolení na různých úrovních. 
Otázkou, na kterou si musí realizátoři videostudie předem odpovědět, je, jakým způso-
bem hodlají videozáznamy využívat. Něco jiného je využití videozáznamů jen pro vý-
zkumné účely a něco jiného je využití videozáznamů např. pro publikování na internetu – 
např. v interaktivních webových rozhraních pro vzdělávání učitelů (kap. 6). Anonymi-
zovat videozáznamy je zatím nejen technicky obtížné, ale i neetické. 
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Efekty kamery na učitele a žáky 
Z etických i jiných důvodů není při videostudii možné použít skrytou kameru. 

Přítomnost kamery i kameramana je zjevná, což zajisté ovlivňuje přirozený sled inter-
akce ve výuce. Často se poukazuje na to, že vyučovací hodiny zaznamenávané na video 
nejsou dostatečně reprezentativní. Uvádí se, že záznamy jsou zkresleny směrem k so-
ciální žádoucnosti (učitel se dělá lepším než ve skutečnosti je a předvádí „ukázkovou 
hodinu“), nebo naopak, že jsou „nepovedené“ z důvodu nervozity učitele a žáků způso-
bené přítomností kamery.  

V CPV videostudii fyziky byli učitelé instruováni, že chceme natáčet „běžnou vyučo-
vací hodinu, která se nijak výrazně neliší od ostatních hodin“. Lze zajisté namítnout, že 
učitelé si mohou hodinu více připravit a snažit se o vynikající výkon, na druhé straně 
jsou však limitováni tím, že interakce se žáky je živá a nelze ji spolehlivě předvídat. Navíc 
interakční styl učitele i vzorce jeho chování jsou poměrně stabilními charakteristikami, 
u nichž nelze předpokládat, že by se měnily z hodiny na hodinu. Ostatně stabilitu vzor-
ců učitelova jednání napříč vyučovacími hodinami prokázala řada výzkumů (např. Sei-
del, Prenzel 2006). O tom, jak málo účinné jsou snahy o proměnu učitelova jednání, 
podávají důkazy výzkumy D. Wahla (1991) a dalších. Rovněž nelze předpokládat, že 
učitel před kamerou předvede úplně novou metodu práce s žáky, kterou předtím nikdy 
nepoužil. Snaha učitele předvést atraktivní hodinu zde jistě je, nicméně vliv kamery není 
třeba dramatizovat, je však třeba vést jej v patrnosti. Jak uvádí J. Stigler (1998, s. 141), 
videozáznamy jsou „poněkud idealizovanou verzí toho, co učitel normálně dělá ve tří-
dě“. Ve snaze eliminovat nežádoucí vlivy vyplývající z přítomnosti kamery ve třídě se na-
vrhují určitá opatření – doporučuje se, aby se kameramani chovali nenápadně, nijak ne-
vstupovali do dění. Je-li to možné, lze třídy „zvykat“ na přítomnost kamery opakova-
ným natáčením „nanečisto“. Dále sem patří dotazník typičnosti nahrávané hodiny, 
v němž sami učitelé posuzují, do jaké míry byla natáčená hodina typická (kap. 4).  

 
Selektivita záběru kamery 

Jak již bylo naznačeno výše, videozáznam zachycuje výuku v její relativní kom-
plexnosti, nicméně záběr kamery je vždy selektivní. Vždy je zaměřen na určitý aspekt 
výuky a jiné aspekty tím systematicky vylučuje ze svého zorného úhlu (srov. Petko et al. 
2004). To do jisté míry limituje možnosti analýzy videozáznamů výuky. Proto je dobré, 
dříve než začneme výuku natáčet, důkladně promyslet, které její aspekty hodláme ná-
sledně analyzovat. 

 
Reliabilita kódování  

Ve výzkumech založených na přímém pozorování výuky se jako problematický 
jeví požadavek na dosažení přijatelné míry inter-rater-reliability. Přestože když dva vi-
dí totéž, není jednoduché docílit toho, aby se oba shodli, že vidí totéž. Problematické je 
zejména pozorování (a kódování), v němž se využívá kategoriálních systémů s vyso-
kým stupněm vyvozování. 

Reliabilita kódování vyjadřuje požadavek určité stability při kódování nejen 
v rámci jedné hodiny, ale také napříč více hodinami. To znamená, že osoba, která kó-
duje, by měla vykazovat určitou stabilitu v tom, které jevy zařazuje do kterých katego-
rií pozorovacího systému.  
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Záleží na povaze pozorovaných jevů, resp. na tom, zda je máme zařazovat do 
pozorovacích systémů s nízkým či vysokým stupněm vyvozování. U pozorovacích systémů 
s nízkým stupněm vyvozování zpravidla nebývá problém dosáhnout požadované míry 
inter-rater-reliability, protože pozorované jevy jsou evidentní, zjevné. Naproti tomu u po-
zorovacích systémů s vysokým stupněm vyvozování, kde kategorizace pozorovaných 
jevů předpokládá interpretační dovednosti pozorovatele, je dosažení přijatelné míry inter-
rater-reliability problematické. Proto je nezbytné, aby osoby, které videozáznamy kó-
dují, prošli intenzivním výcvikem, který je předpokladem pro dosažení přijatelné míry 
inter-rater-reliability. Více k problému reliability pozorování viz Mareš (1983) nebo Ga-
vora (2000). 

 
Nebezpečí mikroanalýz  

V metodologických diskusích se často poukazuje na nebezpečí, které nám hrozí, 
necháme-li se unést situačním přístupem ke studiu edukační reality (více k tomu viz 
Shimizu 1999). Výukové situace či epizody, jakkoliv mohou být exemplární, nikdy ne-
reprezentují dění v jeho celistvosti a kontextuálnosti. Jak k tomu uvádí J. Hiebert (2003), 
„videonahrávka je živý a mocný způsob jak předvést a předat informace. Jenže videona-
hrávka může být až příliš mocná. Jeden záběr, jakkoli je pozoruhodný, může být zavá-
dějící a neodpovídající skutečnosti“ (s. 8). Měli bychom být opatrní a dát pozor, abychom 
situace na videozáznamu nepřiměřeně nezobecňovali. Přiléhavě v těchto souvislostech vy-
zývá J. Stigler et al. (2000) k hledání rovnováhy mezi epizodami a statistikou. Kvalitativní 
analýzu, která se opírá o několik málo epizod, je třeba validizovat statistickou analýzou 
celého souboru dat (více Hiebert et al. 2003). 

 
Nabízejí videostudie „pouze“ deskripci výuky?  

Videostudie přináší převážně „jen“ deskriptivní údaje, díky nimž víme relativně 
přesně, co se odehrává ve výuce. Na základě dobře zachycené reality jsme následně 
schopni formulovat hypotézy a ty dále ověřovat také v jiných typech výzkumu. Deskrip-
tivní data, která videostudie zprostředkovává, mohou být prvním krokem na cestě k po-
rozumění procesům vyučování a učení. Je žádoucí z nich vyjít a směřovat k hlubšímu 
studiu podmínek a zákonitostí výuky. 

Podstatným přínosem analýz, které se ve videostudiích provádějí, je umožnit sa-
motným učitelům lépe porozumět tomu, co se ve výuce odehrává. Na základě tohoto 
porozumění mohou učitelé směřovat ke zlepšování své výuky (více o tom viz kap. 6).  

 
 
 

5.3 Kdy je vhodné videostudii realizovat? 
 
 
Na základě rozboru výše uvedených předností a problémů výzkumu založeného 

na analýze videozáznamu se nyní pokusíme odpovědět na otázku, kdy je vhodné video-
studii realizovat.  
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5.3.1 Videostudie jako výzva pro výzkum vyučování a učení 
 
Jak jsme mohli vidět v předchozích kapitolách, prostřednictvím videostudie se 

většinou zkoumá reálná výuka, procesy vyučování a učení. Pod výzkumy reálné výuky 
lze zahrnout i výzkumy realizovaného kurikula, v nichž se zjišťuje, jak konkrétní učite-
lé zprostředkovávají konkrétní učivo konkrétním žákům. Za předpokladu že jsou 
k dispozici určitá hodnotící kritéria, lze pomocí videostudie provádět i evaluaci výuky.  

Použití videostudie se jeví jako vhodné, pokud chceme např.: 
 Velmi přesně zjišťovat časové proporce výuky (např. časové zastoupení různých fá-

zí, forem či metod výuky). 
 Identifikovat typické vzorce či scénáře aktivit učitele a žáků v jejich souhře (např. ana-

lýza interakce učitel–žáci). 
 Analyzovat vyučovací postupy či strategie uplatňované učitelem (např. reakce uči-

tele na chyby žáků). 
 Analyzovat proces učení žáků (např. jak žáci postupují při řešení matematické rovnice). 
 Analyzovat didaktické ztvárnění učiva učitelem (např. jak učitel v interakci se žáky 

vyvozuje pojem vrstevnice ve vlastivědě). 
 Analyzovat, jakou roli hrají určité didaktické prvky ve výuce (např. role experimen-

tu, učebnice, pomůcek, médií). 
 Studovat, jaké vyučování (proces) vede k jakým výsledkům učení (produkt). 
 Analyzovat zdařilé nebo naopak problematické momenty výuky. 

Jak je vidět, některé z těchto tematických oblastí spadají spíše do oblasti zájmu 
obecné didaktiky (např. časové zastoupení forem výuky), jiné spíše do oborových di-
daktik (např. vyvozování pojmu vrstevnice). V obou případech je žádoucí opírat se také 
o poznatky z pedagogiky a psychologie. Naše zkušenosti potvrzují, že videostudie na-
bízí vítaný prostor pro mezioborovou spolupráci na řešení konkrétních problémů, stejně 
jako možnost integrace přístupů těchto oborů do celků, které umožní hlubší studium 
procesů vyučování a učení. Nicméně taková integrace předpokládá výtečnou orientaci 
představitelů různých oborů na jakémsi společném poli významovosti – konkrétně 
v průniku pojmosloví, v jehož pozadí se skrývá celý myšlenkový a činnostní aparát jed-
notlivých oborů (srov. Slavík, Janík 2005).  

 
5.3.2 Videostudie jako výzva  
 pro mezinárodně srovnávací výzkum 

J. Hiebert et al. (2003, s. 3–4) vidí čtyři důvody, proč zkoumat výuku v různých zemích: 
a) Výuka ve vlastní zemi se stává jasnější na pozadí srovnání s jinými zeměmi. 
b) Objevují se nové alternativy. 
c) Podněcuje se diskuse o možnostech volby v každé zemi. 
d) Prohlubuje se naše porozumění výuce. 
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Komentujme nyní tyto čtyři body v poněkud širších souvislostech, než činí cito-
vaní autoři.  

Kulturní a antropologické výzkumy naznačují, že vyučování je kulturní aktivi-
tou. Spolu s touto tezí do popředí vystupuje následující problém: „Jakmile jsou každo-
denní rutiny a vzorce chování kulturně natolik sdíleny, že je většina lidí dělá stejným 
způsobem, stanou se neviditelnými“ (Geertz 1984). V souvislosti s tím se zdůrazňuje 
naléhavost transkulturního výzkumu, který napomáhá uvědomit si vlastní kulturu na 
základě porovnání s kulturou jiných zemí. Transkulturní výzkum se rozvíjí i v pedago-
gice, kde se dnes v přibývající míře začíná hovořit o kultuře vyučování a učení. Za 
transkulturní pedagogický výzkum lze mimo jiné považovat i videostudie TIMSS 1995 
a 1999, jak jsme se pokusili ukázat v kapitole 2. Praktickým důsledkem těchto výzkumů je, 
že „u nás doma“ začínáme zpochybňovat to, co jsme dosud považovali za samozřejmé, 
a pronikáme tak pod povrch skrytých aspektů výuky.  

To může přispět k objevení nových pohledů na výuku, nových alternativ. Inter-
pretace výzkumně doloženého poznatku, že vyučování a učení je v různých zemích 
kulturně specifické, se zpravidla opírá o argumentaci, že učitelé v různých zemích vy-
cházejí z různého pojetí, z různé víry (belief) a z různých očekávání, a proto je jejich 
praxe odlišná (srov. Stigler et al. 1999, Průcha 2004). Videostudie TIMSS 1995 a 1999 
nabízejí řadu příkladů vystihujících odlišnosti ve výuce matematiky a přírodovědných 
předmětů v různých zemích světa. 

Tyto poznatky o kulturní specifičnosti výuky v různých zemích jsou doloženy 
mimo jiné také videozáznamy, které mají značnou výpovědní a ilustrační hodnotu. Tak 
podněcují diskusi o možnostech výuky v různých zemích s ohledem na jejich kulturní 
podmínky a prohlubují naše porozumění procesům vyučování a učení. Tyto příklady 
mají velký význam pro učitele, kteří tak mají možnost poznávat atmosféru škol a výuko-
vé metody kolegů v jiných zemích. Mohou tak dojít k poznání, že výuka v jiných ze-
mích a v jiných školách může vypadat jinak než ta, se kterou se celý život setkávají. 

Domníváme se, že právě z průsečíku těchto čtyř argumentů vychází zájem i potřeba 
rozvíjet mezinárodně srovnávací pedagogický výzkum. Dosud vše nasvědčuje tomu, že 
videostudie mohou k tomuto záměru významným způsobem přispět. 
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6 VIDEOZÁZNAM VÝUKY  
 V UČITELSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 
 

Tato kapitola pojednává o možnostech využívání videozáznamu výuky v učitelském 
vzdělávání. Jsou v ní objasňovány různé způsoby využívání videozáznamů, pozornost je 
věnována také problematice reflexivního učení. Dále je zde na konkrétní ukázce předsta-
veno uplatnění metody videotréninku interakcí v procesu rozvíjení komunikativních doved-
ností jednoho z učitelů, kteří byli zapojeni do CPV videostudie fyziky. Kapitola je uzavřena 
prezentací učebního prostředí pro učitele založeného na videozáznamech výuky. 

 
 
 
 
Filmové záznamy a později videozáznamy výuky se v učitelském vzdělávání za-

čaly využívat začátkem 60. let 20. století (Sherinová 2004). Toto období lze označit za 
první vlnu zájmu o video v učitelském vzdělávání, pro niž je charakteristické hledání 
různých způsobů jeho využívání (mikrovyučování, interakční analýza, ukázky „dobré“ 
praxe aj.). Získávání videozáznamů nebylo v té době jednoduchou záležitostí. Problémy se 
týkaly zejména vysokých finančních nákladů spojených s pořizováním videotechniky, 
velké rozměry videokamery nebylo snadné umístit do třídy, navíc, aby bylo možné kvalitně 
nahrát obraz i zvuk, bylo třeba zajistit různá přídavná zařízení ke kameře, také samotná 
manipulace s kamerou byla obtížná apod.  

Zdá se, že spolu s tím, jak se snižovaly náklady na pořízení videotechniky, jak 
se zdokonalovala kvalita nahrávek, jak se manipulace s kamerou stávala snazší a ko-
nečně jak se objevovaly nové možnosti zpracování videozáznamů na počítači, rostl i entu-
siasmus pro využívání videa v učitelském vzdělávání – a to jak ve světě (Brophy 2004, 
Jungwirth, Stadler 2003 aj.), tak i u nás (Mareš 1976, Macek 1984/85, Maňák 1989, 
Slavík, Siňor 1993, Nelešovská 2003, Miková 2004a, b).  

 
 
 

6.1 Využívání videozáznamů v učitelském vzdělávání 
 
 

V současné době se setkáváme s mnoha různými přístupy k využívání videozáznamů v uči-
telském vzdělávání (srov. Petko, Reusser 2005). Mezi nejčastěji uváděné lze zařadit: 

 přístup ilustrující „dobrou praxi“ (training video), 

 přístup ilustrující prototypické situace (video cases), 

 přístup, v němž se videozáznam využívá jako východisko pro intervence. 
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Jádrem přístupů ilustrujících „dobrou praxi“ je zdokumentovat pomocí videa 
takové situace, v nichž je prezentován „příkladný“ způsob jednání učitele. S ukázkami 
té „nejlepší praxe“, nebo alespoň „dobré praxe“ jsou poté konfrontováni studenti ve víře, že 
ji budou schopni napodobit. Někdy jsou studentům prezentovány i ukázky „špatné 
praxe“ spolu s doporučením, aby se jí snažili vyvarovat. Teoretickým zázemím tohoto 
přístupu jsou behavioristické teorie učení – model učení nápodobou, který má velký 
význam i v procesu stávání se učitelem. Na základě vizuálních podnětů a následného 
komentáře se zdůrazňují důležité aspekty, usměrňuje se pozornost pozorovatele, a tím 
dochází k lepšímu zapamatování. Videa ilustrující „dobrou praxi“ nacházejí své využití 
v těch koncepcích učitelského vzdělávání, které se přednostně orientují na výcvik (teacher 
training). Tato videa tvoří ve svém souhrnu určitou databázi hodin výuky či výukových 
situací, z níž si studenti mohou vybírat a seznamovat se s tím, jak „vypadá“ např. „ukáz-
ková“ hodina laboratorní práce ve výuce chemie na 2. stupni ZŠ.  

V přístupech ilustrujících prototypické situace jde v prvé řadě o to rozvíjet pe-
dagogické myšlení studentů. Prototypická situace zaznamenaná na video má povahu 
případu či problému, který je studentům předestřen spolu s výzvou, aby se s ním myšlen-
kově konfrontovali. Smyslem těchto videozáznamů tedy není „jen“ ilustrovat určitý aspekt 
výuky, ale mají se stát výchozím bodem pro další analytickou práci s nimi, tj. pro stimulaci 
učebních a myšlenkových procesů u studentů. S krátkými autentickými videozáznamy, 
které představují určitý výrazový celek praxe, se většinou pracuje v duchu zakotvené 
výuky (anchored instruction) a řízeného objevování (guided discovery). Teoretickým 
zázemím tohoto přístupu jsou zpravidla konstruktivistické teorie učení a koncept refle-
xivního praktika. K přístupům ilustrujícím prototypické situace lze zařadit také situace, 
v nichž je sám student učitelství zaznamenán na video v roli učitele. Analýza videozáz-
namů je zpravidla založena na problémovém učení a v jednotlivých případech se zamě-
řuje na každodenní výuku, která nemusí být vždy zdařilá. Cílem je učit se teoreticky 
přemýšlet o základních problémech výuky. Vybrané videosekvence umožňují např. analy-
zovat ústně zadané úkoly, posoudit používání určitých didaktických postupů s ohledem 
na jejich působení na žáky apod. Důležitou roli zde hrají konstruktivní přístup a úkoly, 
které vyžadují konfrontaci praxe s teorií.  

Klíčový význam má v učitelském vzdělávání přístup, kdy je videozáznam využí-
ván jako východisko pro návrh intervencí zaměřených na zkvalitňování různých aspek-
tů učitelova jednání. Cílem reflexe založené na videozáznamu je vnímat a uvědomovat 
si své jednání ve výuce, poznávat své subjektivní teorie a strategie jednání, které jsou na 
nich založeny. To představuje první krok pro další práci, kdy učitel např. na základě 
diskuse s kolegy hledá nové alternativy svého jednání. Takto pojatou reflexi výuky a zpět-
nou vazbu lze uplatnit jak při mikrovýstupech, tak po odučení celé vyučovací hodiny. 
Reflexe by měla otevírat prostor pro nové alternativy jednání a současně by měla být 
nástrojem pro další profesní rozvoj. V poslední době se při reflexi výuky založené na 
videozáznamu uplatňuje role tzv. kouče (Staub 2005). Jedná se o osobu, která má zku-
šenosti s analyzováním videozáznamů a s vedením rozhovoru nad videozáznamy. Při 
rozhovorech učitele s koučem se může pozornost zaměřit např. na zlepšování doved-
nosti řídit třídu, na hledání různých alternativ jednání v problémových situacích, na 
pozorování vlivu učitelova jednání na žáky, na posilování sebedůvěry učitele apod.  
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Uvedené přístupy jsou v učitelském vzdělávání využívány komplementárně, což 
je žádoucí, neboť každý z nich pokrývá jiný aspekt učitelovy profesionality. 

Chápeme-li profesní činnost učitele jako trojfázový cyklus plánování výuky, realizace 
výuky a reflexe výuky, je využívání videa situováno následovně:  

 při realizaci výuky se pořizuje její videozáznam,  

 který je následně využit při reflexi výuky,  

 aby mohl být vztažen na příští plánování výuky.  

Analytická práce s videozáznamy umožňuje rozvíjet schopnost učitele reflekto-
vat své jednání a jednání žáků. Při konceptové analýze výuky (např. zprostředkované vi-
deozáznamem) se učitel snaží uvést do pedagogických souvislostí vztahy mezi (1) faktem 
oboru vědy či umění, (2) faktem didaktického jednání učitele, (3) faktem učebního 
výkonu žáka, (4) faktickým stavem kulturního a společenského kontextu (Slavík, Janík 
2006). Analytická práce s videozáznamy tak vlastně sehrává úlohu hospitačního roz-
boru výuky. 

 
 
 

6.2 Reflexivní učení  
 jako východisko pro práci s videozáznamy 

 
 
Videozáznam umožňuje studentům vstoupit do pomyslného reflexivního dialo-

gu s výukovou situací, v níž figurují buď oni sami (vlastní videozáznam), nebo jiná 
osoba (cizí videozáznam). Díky videozáznamu může student nazírat vlastní či cizí jed-
nání z odstupu, konfrontovat je se svými aktuálními představami a reflektovat je na 
kognitivní úrovni (Herzig et al. 2004). Citovaní autoři dále zmiňují, že videozáznamy 
výuky plní např. následující funkce: 

 aktivizace znalostních struktur a mentálních modelů, pokud jimi subjekt již disponuje, 
 konstruování znalostních struktur nebo mentálních modelů z již získaných elementů 

znalostí, 
 zaměření pozornosti na jednotlivé aspekty, např. doplňování, diferenciaci či korigo-

vání mentálních modelů,  
 substituční funkce – obraz, animace nebo filmová sekvence nahrazuje dosud chybě-

jící mentální model, který má být pomocí obrazů vystavěn (s. 56). 

Sledovat video samo o sobě ještě neznamená se z něj učit (viz kap. 4). Učení se 
z videozáznamu je neseno řadou transformačních a interpretačních procesů. Např. když 
student převádí obrazovou sekvenci do textu (vytváří popis výukové situace či její 
transkripci), jde o transformační akt spojený s abstrahováním od konkrétních charakte-
ristik situace, čímž se omezuje prostor pro její interpretaci (srov. Herzig et al. 2004). Díky 
těmto procesům začíná krystalizovat studentovo porozumění situaci, již sleduje a analyzuje. 
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Každá situace zachycená na videu obsahuje mnoho kontextuálních dat. Proto si 
ji lze představit jako jakousi audiovizuální kotvu, na niž student může „vázat“ své myš-
lenkové a učební procesy. Shlédnutí videozáznamu výuky představuje pro (budoucího) 
učitele určitou situaci, z níž se může učit. Jak však naznačují poznatky z pedagogických 
a psychologických výzkumů, pouhé sledování videozáznamu výuky, tj. vnější stránky 
pedagogických jevů, zpravidla nevede k jejich hlubšímu pochopení. Je doloženo, že vyu-
žívání videa je efektivní tehdy, jsou-li (budoucí) učitelé instruováni, aby svoji pozornost 
zaměřili na určitý aspekt výuky, kolem něhož se následně rozvíjí diskuse (Baker 1970).  

Je-li naším záměrem přispívat k rozvoji pedagogického myšlení (budoucích) 
učitelů, je zapotřebí vést je k tomu, aby se nad pozorovanými jevy hlouběji zamýšleli. 
Systematické a částečně strukturované pozorování videozáznamů se pro tento účel jeví 
jako vhodnější a účinnější než pozorování otevřené a nestrukturované. Stejně tak je dů-
ležité vytvořit ke každému videozáznamu soubor úkolů a otázek, které (budoucí) uči-
tele vyzvou k hlubší analytické práci s daným videozáznamem. Existuje hierarchie otá-
zek podle kognitivní náročnosti, jejichž pořadí by se mělo dodržovat. Na nejnižší úrovni 
jsou otázky zaměřené na popis toho, co lze na videozáznamu vidět či slyšet. Další úroveň 
tvoří otázky zabývající se pocity a smyslem toho, co je zachyceno na videozáznamu. 
Další úroveň je tvořena otázkami pátrajícími po významu jednání osob na videozázna-
mu. Na nejvyšší úrovni jsou otázky zaměřené na hledání nových řešení, alternativ si-
tuace, kterou lze na videozáznamu pozorovat.  

 
 
 

6.3 Role videozáznamu v učitelském vzdělávání 
 
 
Nad možnostmi využívání videozáznamů v učitelském vzdělávání se zamýšlíme 

z hlediska toho, do jaké fáze profesního vývoje učitele jsou situovány (tab. 15). 
  

Oblast Způsoby využívání videozáznamu výuky 
Pregraduální 
vzdělávání  
učitelů 

 videozáznam jako ilustrační materiál využitelný např. při přednáškách 
 videozáznam jako pracovní materiál, který studentům umožňuje konfron-

taci s budoucí profesí, reflexi praxe, seznámení se s didaktickou teorií 
 videozáznam jako součást studentova portfolia – zachycuje a dokumentuje 

profesní rozvoj studenta, je dokladem jeho kompetence k analyzování výuky 
Podpora  
začínajících  
učitelů 

 videozáznam jako dokumentace vlastních experimentů ve výuce 
 videozáznam jako materiál pro reflexi 
 videozáznam jako zdroj informací o chování žáků ve výuce 
 videozáznam jako poradenský nástroj pro začínající učitele 

Další  
vzdělávání  
učitelů 

 videozáznam jako prostředek pro hledání kolegiální shody  
o vizích a cílech rozvoje školy 

 videozáznam jako nástroj pro kolegiální hospitaci, která se z časových 
důvodů nemůže uskutečnit 

 videozáznam jako evaluační nástroj 

Tab. 15: Využívání videa v učitelském vzdělávání (upraveno Fischerová, Schratz 2005) 
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Má-li vést práce s videozáznamy v učitelském vzdělávání k rozvoji pedagogické-
ho myšlení (budoucích) učitelů, musí být dobře naplánovaná a musí respektovat určitá 
pravidla. Učitelské vzdělávání v sobě zahrnuje jak vzdělávání budoucích učitelů, tak 
další vzdělávání učitelů. Každá z těchto cílových skupin má svá specifika a své potře-
by, které je třeba zohledňovat také při práci s videozáznamy. 

Budoucí učitelé většinou nemají zkušenosti s reálnou výukou ve školách. Na fa-
kultách jsou připravováni převážně po stránce teoretické a vzhledem k svým zpravidla 
malým praktickým zkušenostem často nedokážou propojovat teorii s praxí. Při řešení 
tohoto problému mohou být využity videozáznamy výuky, které mohou budoucím uči-
telům zprostředkovat školní realitu, mohou mít silný motivační náboj a mohou studenty 
aktivizovat. Výhodou videozáznamů je, že je na nich zaznamenán reálný průběh výuky. 
Lze z nich tedy vybrat jak ukázky tzv. „dobré praxe“, tak ukázky toho, co se příliš nepo-
vedlo. Tyto ukázky mohou pokrývat celou škálu situací – vyvozování nového učiva, 
zkoušení a hodnocení žáků, řízení třídy při skupinové práci, ukázňování žáků, poskyto-
vání zpětné vazby atp. Je žádoucí jednotlivé ukázky didakticky zpracovat, aby bylo je-
jich využívání efektivní. Zatímco např. při výuce oborových didaktik budeme sledovat 
proces vyvozování učiva a použité didaktické pomůcky, ve výuce pedagogické komunikace 
se můžeme zaměřit na způsob kladení otázek, způsob gestikulace, navazování očního kon-
taktu apod. S tím souvisí i potřeba vymyslet pro (budoucí) učitele otázky, popř. úkoly 
vztahující se k danému videozáznamu. Otázky by měly gradovat – od nejjednodušší roviny 
(popis toho, co se na videozáznamu děje) až po rovinu hledání alternativ jednání v dané 
situaci. Odstupňování otázek na základě jejich obtížnosti by mohlo vypadat např. takto:  

1. rovina  
 Co všechno dělá učitel při komunikaci se žáky?  
 Zaměřte se především na jeho obličej.  
 Co ještě dělá?  
 Co učitel říká žákům?  
 Jakým způsobem se učitel ptá žáků?  
 O jakou otázku se jedná? 

2. rovina  
 Co si myslíte o této komunikaci mezi učitelem a žáky?  
 Co vás vede k tomu, že máte tento názor? 

3. rovina  
 Co myslíte, jaký význam má pro žáky, když učitel využívá gestikulaci?  
 A jaký význam má to, že učitel v tomto okamžiku ztišil hlas?  
 Co to pro učitele znamená, když na jeho otázku odpovídá hned několik žáků najednou? 

4. rovina  
 Co by se v tomto okamžiku dalo ještě udělat?  
 Co by to přineslo učiteli?  
 Co by to přineslo žákům?  
 Jak by se tady ještě dalo při zadávání úkolu využít toho, že žáci pracují ve skupinách? 
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Po tomto rozboru ukázky by měly následovat další úkoly pro (budoucí) učitele. 
Ty by se mohly zaměřit např. na sledování časové dimenze výuky (jak dlouho mluví 
učitel, jak dlouho mluví žáci), na popis vybraného úseku s cílem hledání nových alter-
nativ jednání, na mikroanalýzu učitelových otázek (např. z hlediska kognitivní nároč-
nosti), na to, jak žáci reagují na pokyny učitele apod.  

 
Využití videozáznamu při mikrovýstupech 

První zkušenosti s výukou získávají studenti zpravidla v rámci tzv. mikrovýstu-
pů (Svatoš 1997). Studenti na seminářích vyučují část hodiny před svými kolegy, kteří 
vystupují v roli žáků. Tento výstup trvá zpravidla 10–15 minut. Obecně platí, že se po-
řizuje videozáznam jen těch studentů, kteří o něj mají zájem. Existují minimálně dvě 
možnosti, kdy a jak pracovat s videozáznamem a zároveň poskytnout budoucímu učite-
li zpětnou vazbu: 

 Poskytnout studentovi zpětnou vazbu bezprostředně po skončení mikrovýstupu. 
Z časových důvodů však zpravidla není možné provést rozbor patnáctiminutového 
úseku přímo v semináři. Proto se většinou v semináři analyzuje jen ta část, která nás 
během natáčení něčím zaujala. Postup práce by mohl být následující. Nejprve je tře-
ba stanovit cíl analýzy a formulovat otázky, na něž chceme získat odpovědi. Poté je 
možné přistoupit k samotné analýze.  

 Poskytnout studentovi zpětnou vazbu k jeho mikrovýstupu na dalším semináři. 
Vyučující, nebo v lepším případě sám student by z videozáznamu vybral 2–3 minu-
tový úsek, který by chtěl na semináři analyzovat. Opět by se stanovil cíl analýzy, kte-
rému by byly podřízeny otázky a případně i úkoly pro ostatní studenty. Analýza vi-
deozáznamu se odehrává formou rozhovoru mezi vyučujícím a budoucím učitelem, 
do něhož mohou být zapojováni také další studenti. Vyučující by měl nechat více 
hovořit studenta a měl by ho podněcovat správně kladenými otázkami.  

 
Využití videozáznamu při souvislé praxi studentů 

Další možnosti využití videozáznamů v učitelském vzdělávání nabízejí souvislé 
praxe studentů. Pracuje se obdobně jako u mikrovýstupů s tím rozdílem, že student 
vyučuje ve „skutečné“ třídě. Studenta bychom mohli natáčet během celé hodiny, nebo 
pouze v její určité části. Osvědčilo se dát studentovi možnost, aby si sám vybral úsek, 
který chce na videozáznamu analyzovat. Student tak přebírá aktivní roli a vybírá si úsek, 
o němž má potřebu vést rozhovor. Ostatní studenti sledují rozhovor mezi vyučujícím 
a studentem a obohacují ho o svá stanoviska a postoje, příp. společně hledají další alter-
nativy. Student se při rozboru učí popisovat výuku pomocí odborných termínů, uvědomu-
je si, co se během výuky děje, získává přehled o možných způsobech řešení vzniklých 
pedagogických situací atp. To vše ve svém souhrnu přispívá k rozvíjení jeho pedago-
gických znalostí a dovedností.  
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6.4 Metoda videotréninku interakcí  
 
 
Další možností je pracovat s videozáznamy vlastní výuky v rámci supervizní po-

moci či (didaktického) koučování (Staub 2005), jehož cílem je dospět k žádoucí proměně 
učitelova jednání na základě proměn v jeho subjektivních teoriích (Zedler et al. 2004, 
Janík 2005). Videozáznamy se zde stávají předmětem sebereflexe a sebekonfrontace, která 
je podněcována supervizorem či koučem.  

Jako vhodná se pro tyto účely jeví metoda videotréninku interakcí (VTI). Její jádro 
spočívá ve společné analýze videozáznamu, který byl pořízen během vyučování. Tato ana-
lýza se odehrává v rámci tzv. zpětnovazebního rozhovoru, který vede supervizor, kouč, 
ve VTI nazvaný videotrenér, spolu s učitelem. Důležitou roli hrají otázky videotrenéra, 
které podněcují přemýšlení učitele nejen o tom, co „vidí“ a „slyší“ na videozáznamu, ale 
také o tom, jaký význam to má pro vyučování, pro žáky a pro něho jako učitele (více 
viz Miková 2004b). 

Metoda VTI se zaměřuje především na zlepšování komunikace a interakce mezi 
učitelem a žáky. Neboť komunikace je chápána jako nástroj, pomocí něhož učitel zpro-
středkovává žákům nové učivo (oblast didaktiky), řídí a organizuje dění ve třídě (ma-
nagement třídy), zjišťuje znalosti a dovednosti žáků, hodnotí je, poskytuje jim zpětnou 
vazbu apod. Cílem práce s metodou VTI je, aby učitel rozpoznal svůj způsob komuni-
kace (tzv. komunikační vzorec) a uvědomil si její dopady na rozvoj žáků a na výuku. 
To, že učitel může předvídat dopady své komunikace, mu umožňuje uvědoměle řídit 
vlastní komunikaci, a tím přispívat k efektivnímu řízení procesu výuky, k vytváření po-
zitivního klimatu ve třídě, k předcházení konfliktů apod.  

Důraz je kladen jak na verbální, tak na neverbální komunikaci. Pro průběh vyučo-
vání i pro rozvoj jednotlivých žáků je důležité např. to, jakým způsobem klade učitel 
žákům otázky, kolik času jim poskytuje pro odpověď, zda s nimi navazuje oční kon-
takt, zda během vyučování sleduje všechny žáky apod. Jak jsme již uvedli výše, činnost 
učitele lze chápat jako trojfázový cyklus plánování, realizace a reflexe výuky. Při zpět-
novazebním rozhovoru reflektujeme výuku, přičemž vycházíme z realizace výuky za-
chycené na videozáznamu. Během rozhovoru analyzujeme především organizaci výuky 
(např. zda bylo vhodné použít skupinovou práci) a didaktické hledisko výuky (např. zda 
zvolená výuková metoda byla účinná). To vše by mělo směřovat k cíli – k dalšímu plá-
nování výuky, kde didaktika, organizace, rozvoj skupiny/žáků, rozvoj učitele spolu 
s komunikací tvoří jednotu. 

 
 

6.4.1 Jak postupovat při práci s metodou VTI 
 
Jednotlivé kroky při práci s metodou videotréninku interakcí budeme nyní ilustrovat 

na konkrétním případu učitele, který byl zapojen do CPV videostudie fyziky. Výsledky 
videostudie (kap. 4) ukazují, že hodiny tohoto učitele (FyO_C1 a FyO_C2) se vyznačo-
valy extrémně vysokým podílem verbálních projevů učitele v poměru k verbálním pro-
jevům žáků. V hodině FyO_C1 dosáhl poměr verbálních projevů U/ZZ hodnoty 19,88; 
v hodině FyO_C2 byl poměr U/ZZ roven hodnotě 24,44. To znamená, že tento učitel 
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hovořil přibližně 20krát víc, než všichni žáci dohromady. Dále se ukázalo, že v těchto 
hodinách výrazně převažovaly formy výuky orientované na učitele nad formami 
orientovanými na žáky. V hodině FyO_C1 byly formy výuky orientované na učitele 
zastoupeny v 98 %, kdežto formy orientované na žáka byly zastoupeny ve 2 %, v hodi-
ně FyO_C2 byly formy výuky orientované na učitele zastoupeny v 95 %, kdežto formy 
výuky orientované na žáky v 5 %. Na základě těchto zjištění jsme požádali učitele 
o další spolupráci. Učitel byl zapojen do intervenční případové studie, jejímž cílem bylo 
rozvíjet jeho komunikativní dovednosti pomocí metody VTI. 
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Pracovní kroky VTI 
 
1. Seznámení – s metodou VTI můžeme ve škole pracovat pouze tehdy, pokud o tuto metodu 
bude mít zájem sám učitel, resp. osoba, která na sobě chce pomocí této metody pracovat 
(tzv. klient). Nikdo nemůže nikomu nařídit, aby se nechal natáčet proti své vůli. Nejdříve 
se videotrenér seznámí s učitelem a vyjednají si tzv. zakázku, tj. zformulují body – cíle, na 
kterých chce učitel pracovat. Cíl by měl být definován vždy pozitivně, tzn. měl by se zamě-
řovat na to, co je žádoucí. 
 
Kontakt s vybraným učitelem byl navázán na základě spolupráce na CPV videostudii fyzi-
ky, kde se ukázalo že tento učitel mluví v průměru 20krát více než všichni žáci dohromady. 
Tento stav může být do jisté míry způsoben tím, že se jedná o začínajícího učitele s délkou 
praxe jeden rok. Dalším faktorem podílejícím se na tomto výsledku může být skutečnost, že 
učitel přebírá způsob (metodu) výuky, na nějž byl zvyklý ze svého studia na vysoké škole, a to 
přednášku. Po zvážení přijal učitel naši nabídku pracovat pomocí metody videotréninku 
interakcí. Naším společným cílem – zakázkou – bude rozvoj komunikativních dovedností 
učitele tak, aby poskytoval žákům více prostoru pro jejich verbální projevy. K realizaci to-
hoto cíle budeme muset stanovit několik dílčích kroků. Vyjdeme přitom z popisu činností učitele 
při výuce tak, jak ji máme zaznamenanou na videu. Na učiteli je patrna snaha předat žá-
kům co nejvíce vědomostí, které jsou však pro žáky 9. ročníku často velmi podrobné. Dále 
se učitel snaží propojovat učivo fyziky s ekologií – vést žáky k ochraně životního prostředí. 
Někdy však tento výklad naruší strukturu probíraného učiva fyziky. Z hlediska metod výuky 
převažuje přednáška. Přestože se učitel snaží aktivizovat žáky pomocí otázek, neposkytuje 
jim dostatek času na odpověď a otázky jsou často na vysoké úrovni kognitivní náročnosti, takže 
jim ne všichni žáci rozumí. Ve výuce výrazně dominují formy orientované na učitele (výklad, 
diktát, rozhovor se třídou). Také přechod mezi jednotlivými fázemi výuky není příliš zřej-
mý. Z úvodní fáze učitel přechází na výklad nového učiva, v němž se objevují prvky opaková-
ní, potom následuje zápis do sešitu a zhodnocení hodiny. Učitel hojně využívá oční kontakt, 
rozhlíží se po třídě, snaží se udržovat kontakt s žáky, za každou správnou odpověď žáky 
oceňuje, snaží se žákům přiblížit učivo tak, že uvádí příklady z každodenního života. Na zá-
kladě této analýzy jsme se pokusili stanovit předběžné dílčí kroky vedoucí k dosažení cíle. Podle 
našeho názoru bude nutné pracovat u tohoto učitele nejdříve na způsobu kladení otázek a na 
obsahu otázek. Předpokládáme, že jestliže bude učitel klást otevřené a kratší otázky, poskyto-
vat dostatek času na jejich zodpovězení, jestli bude volit slova přiměřená věku žáků, doptá-
vat se a používat pomocné otázky, pak se žáci budou více aktivovat, budou se snažit přemýšlet 
o otázce, budou muset formulovat odpověď; tím si učivo procvičí a zároveň si ho lépe zapa-
matují. Jako další dílčí krok navrhujeme vést učitele k využívání širšího spektra výukových 
fází a forem. 
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Jestliže učitel bude zařazovat do výuky např. žákovské experimenty, didaktické hry, bude pro 
žáky připravovat pracovní list s úkoly, žáci budou pracovat ve skupinkách apod., povede je 
k samostatnému objevování, ke spolupráci, k zodpovědnosti za vlastní práci, k dovednosti 
prezentovat výsledky své práce, pak žáci díky střídání aktivit udrží delší dobu pozornost, 
samostatnou prací si lépe zapamatují probírané učivo apod. V této souvislosti by bylo dal-
ším dílčím krokem vést učitele k přiměřenému výběru učiva. To znamená, aby učitel s žáky 
důkladně probral a procvičil základní učivo a termíny, které si mají osvojit, a aby během 
vyučování eliminoval používání odborných termínů, kterým žáci ještě nemohou rozumět. To by 
mohlo vést k jasnější struktuře výuky a také k tomu, že by bylo více času např. na sa-
mostatné objevování. Současně by bylo dílčím krokem posilovat a „zvědomovat“ u učitele do-
vednosti, které lze již na videozáznamu pozorovat. Jedná se zejména o oční kontakt, který 
pravidelně se žáky navazuje, o rozhlížení se po třídě, čímž zjišťuje, jak žáci dávají pozor, zda 
pracují, zda něčemu nerozumí. Velmi pozitivní je také učitelovo oceňování žáků, kteří odpo-
vídají správně. Žáky učitelova pochvala může motivovat k dalším výkonům. Námi navržené 
dílčí kroky jsou orientační. Konkrétní kroky se stanoví na jednotlivých setkáních videotrenéra 
s učitelem, při nichž se videozáznam analyzuje. V úvahu se bere zejména učitelův stupeň poro-
zumění tomu, co se na videozáznamu odehrává.  

 

2. První nahrávka – po upřesnění zakázky s učitelem je pořízen první konkrétní záznam 
situace, který se odvíjí od stanoveného cíle. Učitel by měl žáky připravit na to, že po urči-
tou dobu bude ve třídě probíhat natáčení. Obvykle se natáčí 10–15 minutový záznam. 
První záznam by měl sloužit k zmapování situace a k rozpoznání komunikačního vzorce 
učitele.  

V našem případě jsme jako první nahrávku použili hodinu FyO_C1, natočenou u tohoto 
učitele jako první v pořadí. Stručný popis situace jsme uvedli v bodu 1 – seznámení. Ko-
munikačním vzorcem se rozumí způsob komunikace, který je typický pro daného učitele. 
Učitel preferuje výklad. Pokud se pokouší o rozhovor, pak iniciativa většinou vychází z jeho 
strany – klade žákům otázky. Ty jsou často na vysoké úrovni kognitivní náročnosti. Na je-
jich zpracování žáci potřebují dostatek času. Potřebného času se jim však nedostává. Uči-
tel čeká v průměru 2 sekundy, což je pro většinu žáků nedostačující. Proto odpovídají jen 
někteří žáci, což může u ostatních vést k „naučené“ pasivitě. Žák má pocit, že stejně nemů-
že nikdy stihnout odpovědět na otázku, a tak se již ani nesnaží o otázce přemýšlet. Tato pasivita 
většiny žáků vede učitele k tomu, aby si na některé otázky odpovídal sám. Na druhou stra-
nu, pokud některý žák správně zodpoví učitelovu otázku, učitel žáka pochválí. Jen zřídka 
se vyskytují otázky žáků směrem k učiteli. Komunikační vzorec by mohl vypadat takto: 

U → ŽŽ (učitelův monolog);  

U → ŽŽ, Ž → U, U → Ž (učitel položí žákům otázku, jeden žák odpoví, učitel tomuto 
žákovi poskytne zpětnou vazbu, většinou pochvalou) 
 

3. Analýza záznamu – videotrenér si záznam přehraje nejprve sám a vybere obvykle dva 
nebo tři úseky, které jsou pro učitele důležité vzhledem ke stanovené zakázce. Tyto úseky 
trvají zpravidla jednu minutu. Podrobnou analýzou jednotlivých úseků videotrenér zjišťuje, 
jaké konkrétní prvky komunikace učitel používá a jaké další prvky by byly pro něho uži-
tečné. Kromě oblasti komunikace a interakce se videotrenér zaměřuje také na didaktickou 
oblast, na oblast řízení třídy apod. 
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Při analýze videozáznamu se videotrenér řídí stanovenou zakázkou, ale také jednotlivými 
dílčími kroky. V našem případě bychom pro první setkání s učitelem vybrali úsek, na němž 
učitel chválí žáky, a dále úsek, kdy učitel klade žákům otázku. Videotrenér si poznačí 
přesné časy těchto úseků a připraví si stručný postup práce pro následující vedení rozho-
voru s učitelem. U těchto úseků provádí tzv. mikroanalýzu. To znamená, že tyto zpravidla 
jednominutové úseky analyzuje, pokud je to nutné po jednotlivých sekundách. Tím se zcela 
seznámí s jednotlivými prvky komunikace i s jejími důsledky pro průběh výuky a pro žáky. 
Při mikroanalýze si poznačí také otázky, které jsou vhodné pro vedení učitele směrem 
k vytčenému cíli. Úseky nejsou voleny náhodně. Úsek, kdy učitel chválí žáky, bude jím vní-
mán kladně. Čeští učitelé nejsou zvyklí na to, že je někdo chválí, spíš očekávají, že jim někdo 
vytýká, co dělají špatně. Tyto výtky mohou být patrně příčinou toho, že učitelé nemají rádi 
ve svých hodinách hospitace, spíše je berou jako „nutné zlo“. Je třeba si však uvědomit, že 
pochvala u učitele funguje jako „kotva“. Když je za něco oprávněně pochválen, lépe si to 
pamatuje, a protože ví, že je to dobré, bude se snažit používat to při výuce častěji. Pochva-
la také snižuje napětí, které mezi videotrenérem a učitelem obvykle na počátku práce bývá, 
protože učitel se ocitá v nové situaci a neví, co má od ní očekávat a co se bude očekávat od 
něj. V neposlední řadě přispívá pochvala také k uvolněnější, a tím i tvořivější atmosféře při 
vedení rozhovoru. Úsek s kladením otázek je vybrán z toho důvodu, že učitel se musí naučit 
přemýšlet o svém jednání a o jeho důsledcích. Když má možnost se vidět a slyšet, většinou 
sám přichází na to, zda je zaznamenaná situace pro žáky přiměřená, nebo nepřiměřená. Na 
tomto úseku se učitel začne učit, jakým způsobem a s jakým obsahem by měl žákům klást 
otázky, a tím se začne přibližovat ke stanovenému cíli.  
 

4. Shlédnutí záznamu – setkání videotrenéra s učitelem probíhá většinou jednou týdně, 
kdy se buď natáčí, nebo se vede rozhovor o vybraných úsecích videozáznamu. Zaměřují se 
především na pozitivní prvky komunikace, učitel se učí, jaké prvky komunikace vedou 
k úspěšnému komunikování s žáky. Během rozhovoru by měl videotrenér podněcovat uči-
tele tak, aby se sám aktivně podílel na pozorování a aby závěry svého pozorování verbali-
zoval. Učitelé si často všímají méně úspěšných momentů, a proto je důležité, aby i kladné 
momenty dokázal videotrenér využít pro jejich další rozvoj. Může se například učitele 
zeptat, které prvky úspěšného kontaktu by mohl využít a jak, aby tyto méně úspěšné momenty 
nebyly tak časté. Videotrenér spolu s učitelem na konci rozhovoru společně stanoví tzv. 
pracovní kroky, které vedou k naplňování dílčích cílů, resp. k naplňování zakázky. Tyto 
kroky by měly být pro učitele splnitelné během krátké doby. Učitel se tyto kroky snaží syste-
maticky začleňovat do výuky.  

V našem případě jsme jako první vybrali úsek, kdy učitel chválí žáka za správnou odpo-
věď. Videotrenér řekne učiteli, že se nejprve podívají na celý úsek, pak že se tento úsek 
vrátí zpět na začátek a že spolu proberou jednotlivé situace, které jsou na tomto úseku zazna-
menány. Videotrenér by měl učiteli také říct, na co se má při sledování záznamu zaměřit. 
Předejde se tak situaci, kdy učitel řekne, že se mu úsek líbil a že tam neviděl nic ne…ob-
vyklého. Nejčastěji se má učitel zaměřovat na to, co na videozáznamu sám dělá. Pak začíná 
tzv. zpětnovazební rozhovor. Videotrenér se ptá učitele, co viděl, že dělá na videozáznamu. 
Obecně platí, že videotrenér by měl při dalších otázkách vycházet z odpovědí učitele, měl 
by na ně bezprostředně reagovat, ale měl by také dodržovat předem připravenou strukturu roz-
hovoru a dospět k dílčímu cíli setkání. Videotrenér by v naší situaci použil např. tyto otázky: 
Zkuste popsat, co právě teď vidíte na obrázku. Ano a co ještě tam vidíte? A co vidíte u žáků? 
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Ja
k 

na
 to

…
 

Teď se zaměřte na to, co říkáte. Co myslíte, co ta Vaše pochvala vyvolává u toho žáka? 
A co by ten žák mohl ještě v tom okamžiku prožívat? A jaký význam má Vaše pochvala pro 
toho žáka do budoucnosti? Když pochválíte toho žáka, co se asi stane příště, když se opět 
na něco zeptáte? Co myslíte, jak tu Vaši pochvalu vnímají ostatní žáci? Pochvala je 
vlastně pro žáka zpětnou vazbou, že něco udělal dobře a že Vy o tom jako učitel také víte, 
že odpověděl správně. Jakými jinými způsoby lze žákovi poskytovat zpětnou vazbu? Dalo 
by se tady říct ještě něco jiného než „výborně“? Po důkladném prozkoumání jednoho 
úseku se přejde k druhému úseku. V našem případě by to byl úsek, kdy učitel klade žákům 
otázku, která je po obsahové stránce pro žáky náročná. Navíc učitel neposkytnul žákům 
dostatek času pro její zpracování. Videotrenér může použít následující otázky: Co vidíte 
v tomto okamžiku? Zkuste popsat, co tu děláte Vy. Teď zkuste popsat, co dělají žáci. Jaký 
dopad tedy mělo Vaše chování na žáky v tomto případě? Co slyšíte, že říkáte? Jak reagují na 
Vaši otázku žáci? Proč si myslíte, že reagují tímto způsobem? Co zapříčinilo takovou 
reakci u žáků? Zkuste teď sledovat čas od okamžiku, kdy jste skončil s otázkou, do okamži-
ku, kdy jste žákům řekl sám odpověď. Co jste zjistil? Co myslíte, kolik času potřebují žáci 
na to, aby Vám odpověděli? Zkuste mi popsat, co všechno se děje u žáků, když jste jim po-
ložil tuto otázku. Já při tom budu stopovat čas. Ano, co ještě se u nich děje? Říkáte, že sly-
ší otázku. Pak ale přichází to nejdůležitější. Co to asi je? Co Vy sám potřebujete k tomu, 
abyste správně odpověděl? Dobře, musíte si to promyslet. To také potřebují žáci, promyslet si 
odpověď na Vaši otázku. Takže kolik asi času potřebují na zpracování Vaší otázky? A kolik 
jste jim poskytl Vy? Co z toho tedy vyplývá? Jakmile skončí rozhovor o vybraných úsecích, 
stanovuje videotrenér spolu s učitelem tzv. pracovní bod. To je vlastně úkol pro učitele, na 
kterém bude pracovat a ověřovat, zda při výuce opravdu funguje a jak. Tento pracovní bod by 
měl vycházet z rozhovoru, který spolu videotrenér a učitel vedli. Vhodným bodem pro to-
hoto učitele by bylo poskytovat žákům více času na zodpovězení otázky nebo formulovat 
jasnější otázky. Tento pracovní bod by se měl při příštím setkání natočit a měl by se stát jed-
ním z úseků, o němž se pak bude vést rozhovor. Učitel tak má možnost zpětné vazby, jestli 
opravdu stanovený bod v praxi funguje. Učitel je vlastně prostřednictvím videozáznamu tré-
nován v používání stanovených pracovních bodů. 
 

5. Další nahrávání – zpravidla za týden po rozhovoru videotrenéra s učitelem se pořizuje další 
videozáznam. Potom opět probíhá analýza videozáznamu, pak rozhovor s učitelem, potom 
opět natáčení. Tento proces se opakuje tak dlouho, dokud se nedosáhne stanovené 
zakázky. Ve školním prostředí se délka práce pomocí VTI pohybuje zpravidla v rozmezí 
3–6 měsíců. Velkou roli zde hraje také zkušenost videotrenéra a způsob jeho práce.  
 

6. Follow-up kontakty – přibližně po půl roce od skončení práce na dané zakázce se ko-
nají tzv. „follow-up“ kontakty. Jejich smyslem je poskytnout učiteli zpětnou vazbu, zda se mu 
práce na dříve vytčených cílech stále daří, případně nabídnout mu opět pomoc.  
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6.5 Interaktivní učební prostředí  
 založené na videozáznamech 

 
To, co se ve výuce děje, zůstává ke škodě věci zavřeno za dveřmi školních tříd. 

Není u nás zvykem, aby učitelé hospitovali v hodinách svých kolegů. Málokdo z nás je 
ochoten zveřejňovat své učitelské zkušenosti, postřehy či poznatky. A tak sami sebe 
ochuzujeme o něco, co by se dalo nazvat kolektivní učitelské vědění nebo akumulovaná 
moudrost praxe. Nicméně v poslední době se v této věci přece jenom něco děje. Dostá-
vají se nám do rukou různá CD-ROM či DVD, na nichž jsou k shlédnutí videozáznamy 
z výuky různých vyučovacích předmětů, z různých typů a stupňů škol, z různých zemí 
světa (Jungwirth, Stadler 2003, Reusser, Pauli 2003, Hiebert et al. 2003 aj.). Můžeme 
tak konfrontovat to, co sami jako učitelé děláme, s tím, jak to dělají jiní učitelé jinde. 

Jak ukazuje J. Brophy (2004), v současné době prožíváme novou vlnu zájmu 
o video v učitelském vzdělávání, která přichází spolu s přechodem od analogového videa 
k videu digitálnímu. Digitální video ve spojení s počítačovým zpracováním dat umož-
ňuje rozvíjet nové přístupy a možnosti. Jádrem těchto „nových“ přístupů je promyšlené 
zapracovávání videozáznamů výuky do interaktivního e-learningového prostředí, které 
učitelům umožňuje konfrontovat se s videozáznamy a myšlenkově je zpracovávat. 
V současné době již existuje celá řada internetových učebních prostředí (např. Les-
sonLab ViewerTM), která přinášejí do učitelského vzdělávání nejen novou kvalitu, ale 
také nové impulzy pro profesionalizaci učitelů (srov. Ulewicz, Beatty 2001, Brophy 
2004, Welzel, Stadler 2004, Reusser 2005). 

Ve výše popsaném pojetí je video chápáno jako obohacení e-learningu, pro nějž 
je klíčová interaktivita (srov. Petko, Reusser 2005). Internetové učební prostředí umož-
ňuje, aby se shlédnutý videozáznam výuky stal východiskem pro skupinovou diskusi 
formou e-mailu nebo chatu. Interaktivita je zajištěna také tím, že internetové učební 
prostředí umožňuje propojovat video s dalšími formáty – doplňkovými materiály, jako jsou 
učitelova příprava na výuku, pracovní listy, transkripty, komentáře, reflexe aj. S. Schwab 
(1999, s. 16) k tomu píše: „Zatímco klasické video představuje určitou jednotku, která je 
typicky vnímána jako ,sama pro sebe‘, multimediální video je různým způsobem kontex-
tualizované. …dochází zde k ,dělbě práce‘ mezi různé systémy symbolů, které vyžadují 
adekvátní rozdělení obsahu do různých forem prezentace a současně jejich integraci 
s ohledem na kognitivní procesy zpracování informací na straně uživatele.“ 

Klíčovým prvkem interaktivního učebního prostředí je situace výuky zazname-
naná na videu. Je žádoucí, aby tato situace byla zpracována také po didaktické stránce. 
A právě to je důležitým úkolem především tvůrců interaktivního učebního prostředí, 
v němž se pracuje s videozáznamy výuky. Didaktická příprava videozáznamu se neobejde 
bez důkladné teoretické a obsahové práce v týmu pedagogů, psychologů a oborových 
didaktiků. Výchozí otázkou, na niž tento tým hledá odpověď, je: „Co a jak se (budoucí) 
učitel může učit ze situace, kterou mu videozáznam zprostředkovává?“ V návaznosti na to 
jsou řešeny problémy: „Jakou výukovou podporu (scaffolding) a v jaké míře (budoucí) uči-
tel potřebuje? Jak strukturovat či ‛dávkovat‛ učební proces (budoucího) učitele formou 
vnějších instrukcí?“. Souhrnem řečeno, jde zde o hledání způsobu, jak připravit videozáz-
namy v rámci interaktivního učebního prostředí tak, aby (budoucí) učitel mohl s oporou 
o vnější instrukci sám objevovat (řízené objevování – guided discovery).  
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Jak s videozáznamy výukových situací pracovat? 

S videozáznamy výukové situace mohou studenti pracovat různými způsoby: 

 mohou vytvářet kritéria či indikátory kvality výuky a pokoušet se je aplikovat při 
pozorování videozáznamu, 

 mohou hledat významy jednotlivých situací a seřazovat je podle určitých kritérií, 

 mohou rekonstruovat vzorce jednání a interakce zúčastněných osob, 

 mohou rekonstruovat subjektivní teorie aktérů a konfrontovat je s vědeckými teoriemi, 

 mohou s ohledem na analyzované situace provádět myšlenkové experimenty a po-
suzovat možnosti a meze jednotlivých alternativ řešení (srov. Herzig et al. 2004). 

Jsou-li videozáznamy součástí interaktivního učebního prostředí, lze navíc využít mož-
ností, které nabízí internet, např.: 

 Shlédnutí videozáznamu se může stát výchozím bodem pro navazující diskusi v „zamě-
řené skupině“, která se může odehrávat formou e-mailu, chatu či s využitím jiných 
komunikačních nástrojů. 

 Interaktivní učební prostředí může být obohaceno např. o úkoly typu scéna-stop-reakce, 
kdy student shlédne krátký videozáznam problémové situace, který bude ukončen 
v momentě, kdy má dojít k řešení problému. Úkolem studenta bude do dialogového 
okna zapsat, jaké řešení by v takové situaci zvolil on sám. Poté bude moci shlédnout 
závěr sekvence obsahující řešení situace a konfrontovat je se svým návrhem (viz Ja-
ník 2005). 

Interaktivní učební prostředí zpravidla obsahuje videozáznamy výuky, které se 
liší nejen co do svého obsahové zaměření, ale také co do komplexity záznamu. Student 
může začít pracovat s těmi nejjednoduššími situacemi, v nichž je zaměřena pozornost 
kamery na jeden vybraný aspekt výuky, poté se může začít zabývat komplexnějšími si-
tuacemi a sledovat simultánně více aspektů, popř. jejich vzájemnou provázanost.  

 
CPV Video Web 

Díky CPV videostudiím máme v současné době k dispozici videozáznamy desí-
tek hodin výuky v českých základních školách. Tyto videozáznamy představují obsáhlý 
rezervoár výukových situací, které lze při dodržení nezbytných právních podmínek za-
pracovat do interaktivního učebního prostředí pro (budoucí) učitele. Naším záměrem je 
koncipovat interaktivní učební prostředí (CPV VideoWeb) obsahující videozáznamy 
výuky a další doprovodné materiály (transkripty, komentáře expertů, reflexe aktérů, 
přípravy na výuku, pracovní listy atp.). Při jeho vytváření bude kombinován přístup ilustru-
jící „dobrou praxi“ s přístupem ilustrujícím prototypické situace (kap. 6.1). Toto učební 
prostředí bude současně představovat jeden z dalších kroků směřujících k vytváření 
poznatkové báze školního vzdělávání. 
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ZÁVĚREM 
 
 
 
V této práci jsme postupně věnovali pozornost videostudiím jako jedné z oblastí 

pedagogického výzkumu (kap. 1 a 2), pokusili jsme se podat praktický návod, jak se dě-
lá videostudie (kap. 3), prezentovali jsme výsledky CPV videostudie fyziky (kap. 4), za-
mýšleli jsme se nad metodologickými problémy videostudií (kap. 5) a rozebírali jsme 
možnosti využívání videozáznamu výuky v učitelském vzdělávání (kap. 6).  

Přestože záběr publikace byl relativně široký, nebyla problematika výzkumu za-
loženého na analýze videozáznamu zdaleka vyčerpána. Právě naopak, naše práce získa-
la spíše povahu úvodu, v němž se otevřelo mnoho cest, po nichž se autoři spolu s širším 
kolektivem spolupracovníků hodlají vydat v následujících letech. Na pomyslném roz-
cestí se před námi otevírají následující směry naší další práce: 

 V mezinárodní perspektivě budeme dál sledovat výzkumy výuky založené na analýze 
videozáznamu s cílem informovat o jejich výsledcích českou odbornou veřejnost.  

 Dále budeme propracovávat metodický postup videostudie – zejména se zaměříme na 
jeho standardizaci a na jeho adaptování pro účely výzkumu v různých vyučovacích 
předmětech na 1. a 2. stupni základní školy.  

 Zvláštní pozornost hodláme věnovat řešení metodologických problémů videostudií: 
validitě a reliabilitě výzkumu založeného na analýze videozáznamu, problematice 
kategoriálních systémů atp. 

 V rámci CPV videostudie fyziky budou realizovány prohlubující analýzy zaměřené 
na další aspekty výuky fyziky, např.: role experimentu, využívání učebnice, práce 
s chybou, role učitelových didaktických znalostí obsahu atp. 

 S využitím zkušeností, které jsme získali v CPV videostudii fyziky, hodláme realizo-
vat další výzkumy založené na analýze videozáznamu – naším dlouhodobým cílem 
je zmapovat prostřednictvím videostudie výuku v jednotlivých vyučovacích před-
mětech (či vzdělávacích oblastech) na 1. a 2. stupni základní školy v ČR. 

 Budeme se zabývat také tím, jak lze videostudie využívat v učitelském vzdělávání. 
Na jedné straně budeme usilovat o vytvoření e-learningového učebního prostředí 
založeného na videozáznamech výuky, na druhé straně hodláme ověřovat možnosti 
využití metody videotréninku interakcí v procesu stávání se učitelem. 

Věříme, že videostudie mohou obohatit metodologický arzenál českého pedagogic-
kého výzkumu a že přinesou nejen poznatky o tom, jak reálně probíhají procesy vyučo-
vání a učení ve školách, ale také impulzy pro zkvalitňování školní výuky a učitelského 
vzdělávání. 
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SUMMARY 
 
 
In the context of this book, the term video study represents a type of research 

that is based on an analysis of a video recording of a lesson. It is a complex methodo-
logical approach, in the framework of which, various methods and techniques of data 
collection and analysis may be employed. While in the past, video studies were mainly 
used to provide microanalyses of the teaching and learning processes, today they begin to 
be used in greater research projects (large-scale-video-study), where tens or even hundreds 
of lessons are examined. 

Presently, video study presents one of the fastest developing areas of research in 
education. It has been introduced to wider audience in 1990’s in the TIMSS 1995 Video 
Study and TIMSS 1999 Video Study that aimed at the analysis of the teaching practices 
in mathematics and science. These studies provided the inspiration to other video studies, 
such as A Videotape Classroom Study about Differences in Teaching and Learning in 
Physics Classes realised by the Leibniz Institute for Science Education (IPN) in Kiel, 
Germany, as well as video studies of mathematics and physics teaching realised by uni-
versities in Zürich and Bern, Switzerland. 

The Educational Research Centre at the Faculty of Education of the Masaryk 
University (CPV) joined this trend in educational research by employing video studies 
to examine the realised curriculum in Czech basic schools. Our aim is within the next 
few years to standardise the methodology of video study for curricular research, to 
realise video studies of teaching of various subjects of the primary and lower secondary 
curriculum and to use the findings as a feedback not only for the current schooling reform 
but also for teacher training. We believe that video studies will help with the development 
of field specific didactic theories that will be better at facilitating the practice of teaching, as 
they will be based on a complex analysis of empirical data grounded in school reality.  

The first (pilot) video study project CPV video study of physics (CPV videostu-
die fyziky) was realised at CPV in 2004 and 2005. Originally, it was solved in the frame-
work of the grant GA ČR 406/05/0246 Obsahová dimenze kurikula základní školy (The 
Content Dimension of Basic School Curriculum), and later it was reorganised under the 
project LC06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (Research Centre 
on Schooling), granted by the Czech Ministry of Education, Youth and Sports. The metho-
dology and selected findings of the CPV video study of physics are discussed in this book. 

CPV video study of physics was intended as an international comparative study. 
Our aim is to offer a comparison of teaching physics on lower secondary schools in the 
Czech Republic and in Germany. It seems that it is only in comparing the practice of 
teaching with that in other countries than we became aware of its typically regional 
features. In order for the comparison to be at all possible, it is essential while carrying 
out the video study to employ standardised methodology and techniques and to follow 
widely shared rules. The purpose of this book is therefore also to present this standar-
dised methodology to educational researchers.  

There are six chapters in this book. 
Chapter One introduces the topic. The term video study is characterised and 

defined in the context of different paradigms, thematic fields and methodologies of 
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educational research. We find video study in the intersection of three thematic fields of 
research, which are a) research into pedagogical communication and interaction, b) research 
into effectiveness and quality of instruction and c) research into the implemented curriculum.  

The second chapter offers a review of video studies that have been realised outside 
the Czech Republic between 1995 and 2005 (TIMSS 1995 and 1999 video studies, video 
studies realised in IPN in Kiel, video studies realised in Zürich and Bern in Switzerland, 
etc.). Towards the end of the chapter we offer a summary of these video studies with 
regard to the content (what was examined), as well as methodology (how in was done).  

In the third chapter, the methodology of video study is described. Using genuine 
examples taken from the TIMSS, IPN and CPV video studies we follow the path from 
defining the theoretical bases through data collecting and analysis to the interpretation of the 
findings. In this chapter, it is mostly our own research that we draw examples from in order to 
illustrate various points. Nevertheless, the TIMSS and IPN video studies are also discussed. 

The fourth chapter presents selected outcomes of the CPV video study of 
physics that was realised in 2004 and 2005. We analysed video recordings of 62 lessons 
of physics (on the topics of “composition of forces” and “electric circuit”) that we had 
shot in 7th and 8th grades of selected basic schools in Brno, Czech Republic. The video 
recordings were computer processed using the Videograph software and the obtained 
data were processed in the Statistica and SPSS software. The video study outputs fall 
into the categories lesson organisation, phases of teaching and opportunities to talk. 
The findings show that physics teaching is controlled by the teacher and little space is 
allowed for individual and group activities. The teacher mainly communicates with the 
students by means of monologue, dictation or dialogue. When phases of teaching are 
concerned, practising and application are typically employed, while motivation or meta-
cognition-based phases appear rather rarely. Teaching physics is verbally oriented – on 
average, teachers produce six times more words than all the students together. 

The fifth chapter is based on the previous chapters. The possibilities of the 
methodology of video study are discussed, as well as the drawbacks of it (selection of the 
lessons video recorded, inter-rater-reliability of the coders, the appropriateness of the sys-
tem of categories, etc.). Towards the end of the chapter, areas of research in education for 
which video study provides a feasible tool are discussed. 

In chapter six, the possibilities of employing video study in teacher education are 
discussed. Various ways of using video recordings are described with the focus on reflective 
learning. A genuine example is used to illustrate the method of video training of interaction in 
the process of developing communicative skills of one of the teachers that have participated 
in the CPV video study of physics project. At the end of the chapter, an interactive e-learning 
environment for teachers based on video recordings of lessons is presented.  

We hoped for the book to fulfil numerous aims. The first and the second chapter 
may please readers that are interested in educational research and its findings. Chapter three 
is to be considered a “handbook of research in education”, where practical information is to 
be found as to how to run a video study. Chapter four turns to teachers, namely those who 
participated in the project providing them with feedback on their teaching. The fifth chapter 
is then aimed for researchers in education as it discusses various methodological points that 
are to be borne in mind when realising a video study. Chapter six turns to the area of teacher 
education and might be of interest to teachers who look for ways to improve their teaching. 
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PŘÍLOHY 
 
 
Příloha 1: Dopis ředitelům – výzva ke spolupráci na výzkumu 
 

V Brně, dne 27. 9. 2004 
 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  
 
Centrum pedagogického výzkumu PdF MU v Brně bude v průběhu školního roku 2004/05 
realizovat výzkumný projekt s názvem CPV Videostudie fyziky. Cílem tohoto projektu je 
v návaznosti na výzkumy TIMSS proniknout k didaktickým a metodickým aspektům výuky 
fyziky v české základní škole a přispět tak k odpovědi na otázky, jakým způsobem a za jakých 
podmínek je ztvárňován obsah vzdělávání ve výuce tohoto předmětu na 2. stupni ZŠ. 
Výzkumný vzorek mají tedy tvořit učitelé fyziky 2. stupně základních škol v Jihomoravském 
kraji. U každého učitele budou na video zaznamenána dvě témata z výuky fyziky v předpo-
kládaném rozsahu 2–3 vyučovacích hodin na každé téma. Videozáznam budeme následně 
analyzovat pomocí software Videograph a získaná data se stanou podkladem pro mezinárodní 
srovnání (ČR a Německo). Zavazujeme se, že získaná data nebudou použita pro jiné než vý-
zkumné účely – videozáznamy nebudou bez písemného souhlasu učitele nikde prezentovány. 
Protože nám jde o záměrný výběr takových učitelů, kteří budou souhlasit s aktivní účastí 
v tomto projektu, obracíme se přednostně na školy, s nimiž máme dobré zkušenosti a u nichž 
lze předpokládat, že budou mít zájem podílet se na vědeckovýzkumné práci PdF MU. Tito 
učitelé se stanou spoluřešiteli projektu a za účast v něm jim bude vyplacena finanční odměna 
dle sjednaných podmínek (cca. 250 Kč za natočenou vyučovací hodinu).  
V návaznosti na tento dopis si dovolíme kontaktovat Vás ještě telefonicky nebo e-mailem. V pří-
padě zájmu ze strany učitelů fyziky z Vaší školy o tento projekt rádi upřesníme veškeré podrob-
nosti. 
 
 
Velice Vám děkujeme za spolupráci a podporu 
 
 PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. 
 odpovědný řešitel projektu  
 
 Prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. 
 vedoucí Centra pedagogického výzkumu PdF MU 
 
 Kontakt: 
 Centrum pedagogického výzkumu 
 Pedagogická fakulta MU v Brně 
 Poříčí 31 
 603 00 Brno 
 Tel.: 549491677 
 E-mail: tjanik@ped.muni.cz 
 http://www.ped.muni.cz/weduresearch/  
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Příloha 2: Informační list pro učitele zapojené do CPV videostudie fyziky 
 

 
O co jde? 
Výzkumný projekt CPV videostudie fyziky  
 
Co je cílem projektu? 
Proniknout k didaktickým a metodickým aspektům výuky fyziky v české základní škole a přispět 
tak k odpovědi na otázky, jakým způsobem a za jakých podmínek je ztvárňován obsah vzdělá-
vání ve výuce tohoto předmětu na 2. stupni ZŠ. 
 
Na koho se projekt obrací? 
Učitelé fyziky 2. stupně základních škol v Jihomoravském kraji, kteří budou souhlasit s aktiv-
ní účastí v projektu (odměna 250 Kč za 1 natočenou hodinu). 
 
Co se bude nahrávat? 
U každého učitele budou na video zaznamenána dvě témata z výuky fyziky v předpokládaném 
rozsahu 2–3 vyučovacích hodin na každé téma.  
 
Co se bude dít s nahrávkou? 
Videozáznam budeme následně analyzovat pomocí software Videograph a získaná data se sta-
nou podkladem pro mezinárodní srovnání (ČR a Německo).  
 
Nelze data zneužít? 
Zavazujeme se, že získaná data nebudou použita pro jiné než výzkumné účely a nebudou poskyt-
nuta třetí straně. 
 
 Kontakt: 
 Centrum pedagogického výzkumu 
 Pedagogická fakulta MU v Brně 
 Poříčí 31 
 603 00 Brno 
 Tel.: 549491677 
 E-mail: tjanik@ped.muni.cz 
 http://www.ped.muni.cz/weduresearch/  
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Příloha 3: Dokumentace k videozáznamu vyučovací hodiny – pro kameramany 
 

 
Identifikační kód videozáznamu: Fyzika_Elektřina_Novák_ZŠKřídlovická 
 
 
Jméno kameramana:  
Vyučovací předmět:  
Téma nahrávané hodiny:  
Třída:  
Jméno vyučujícího:  
Škola:  
 
 
 
Hodina v pořadí:  □ 1. hodina  □ 2. hodina   □ 3. hodina 
  □ 4. hodina  □ 5. hodina   □ 6. hodina 
 
 
Datum a čas vyučování: ___________________________________________________ 
 
 
Označte křížkem materiály použité ve výuce, které si po skončení hodiny vyžádejte od učitele:  
□ písemná příprava učitele na výuku (kopie) 
□ učebnice (kopie stránek, které byly ve výuce použity) 
□ fólie na zpětný projektor (kopie) 
□ pracovní listy (kopie) 
□ jiné (uveďte):__________________________________________________________ 
 
 
Vyskytly se při nahrávání problémy? Jestliže ano, uveďte je: 
 
 
 
 
 
 
 
Další důležitá sdělení: 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
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Příloha 4: Dotazník pro učitele: posuzování typičnosti nahrávaných hodin 
 

 
Identifikační kód videozáznamu: Fyzika-Elektřina-8A-Novák-Křídlovická 
 
 
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,  
 
v tomto dotazníku můžete posoudit, do jaké míry byly nahrávané vyučovací hodiny 
typické ve srovnání s ostatními hodinami, které jste vyučoval(a). 
 
Děkujeme Vám za spolupráci 
 
1.  Byla nahrávaná hodina typická ve srovnání s ostatními hodinami, které 

jste vyučoval(a)? 
 naprosto typická 
 z větší části typická 
 netypická 
 naprosto netypická 

 
2.  Jak byste charakterizoval(a) chování žáků během nahrávaných hodin? Ve 

srovnání s jejich běžným chováním bylo: 
 velmi podobné 
 podobné 
 trochu odlišné 
 velmi odlišné 

 
3. Jak jste se cítil(a) v průběhu nahrávané hodiny? 

 byl(a) jsem velmi nervózní 
 byl(a) jsem trochu nervózní 
 nebyl(a) jsem téměř vůbec nervózní  
 nebyl(a) jsem vůbec nervózní 

 
4.  Nahrávaná hodina proběhla dobře. 

 vůbec nesouhlasí 
 z větší části nesouhlasí 
 z větší části souhlasí  
 naprosto souhlasí 

 
5.  Chcete nám ještě něco sdělit? 
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