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Publikace pojednává o využití videa v učitelském vzdělávání na pozadí konceptu

reflektivní praxe. Těžiště výkladu spočívá v rozboru teoretických východisek

problematiky, od nichž se směřuje k ukázkám aplikací a výzkumných šetření. Autoři

vycházejí z analýzy vztahu mezi učitelovým jednáním a myšlením a představují

teoretická východiska i formy podpory profesního rozvoje učitelů (supervize,

mentoring, koučování, akční výzkumu a hospitace). Zvláštní pozornost věnují zkoumání

potenciálu videa v procesu rozvíjení reflektivních kompetencí učitelů. V publikaci jsou

prezentovány vybrané zahraniční a domácí zkušenosti s využíváním videa v učitelském

vzdělávání. Vedle toho autoři nechávají nahlédnout do odborných aktivit pracovníků

Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

které směřují k vytvoření elektronického učebního prostředí (CPV videoweb)

pro učitele.
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ÚVOD

Účinnost učitelského vzdělávání je tématem, o němž se v posledních desetiletích diskutuje
poměrně intenzívně. Učitelské vzdělávání je pro svoji údajně nízkou účinnost napadáno
jak ze strany svých frekventantů, tak ze strany představitelů politiky úsporných opatření.
Své zastánce nachází prakticky jen mezi těmi, pro něž je živnou půdou – pro jejich ozna-
čení se prosadil pojem vzdělavatelé učitelů. Právě jim je určena tato kniha. Mohou ji však
využít i další zájemci – např. z řad studentů učitelství či vzdělavatelů v jiných profesích.

Autoři předkládané knihy neberou výpady vůči učitelskému vzdělávání na lehkou váhu.
S rukou na srdci připouštějí, že řada kritických výpadů má své opodstatnění. Ukazuje se
například, že aktuálně dominantní model technické racionality, kdy je vyučování chápáno
jako aplikace vědecké teorie, není adekvátní pro objasnění pravé povahy učitelova jed-
nání. Uvažuje se o možnostech přehodnocení vztahu mezi teorií a praxí v učitelství; pouka-
zuje se na význam situovaných praktických znalostí typu phronensis. Mezi protagonisty
tohoto svěžího proudu v jinak celkem inertním systému učitelského vzdělávání lze po
Aristotelovi a Platónovi a řadě dalších počítat také A. D. Schöna a F. A. J. Korthagena.

Posledně jmenovaní autoři přicházejí s koncepcemi učitelského vzdělávání založenými
na přehodnocení vztahu mezi teorií a praxí v učitelství. Vysvětlují, v jakých ohledech pří-
stupy založené na modelu technické racionality nefungují, shromažïují argumenty pro
podporu přístupů „alternativních“ a představují své vlastní koncepce učitelského vzdělá-
vání (viz Schönova koncepce reflektivního praktika či Korthagenův model realistického
učitelského vzdělávání).

V našem odborném prostředí nejsou uváděné přístupy neznámé. V základních rysech byly
představeny v textech V. Švece, V. Spilkové, J. Vašutové, H. Lukášové, D. Nezvalové,
T. Svatoše, J. Slavíka, M. Píšové, T. Janíka a dalších, nicméně zdá se, že pro hlubší a širší
porozumění podstatě těchto přístupů a jejich účinnosti je třeba učinit něco závažnějšího.
Nejspíše je třeba přistoupit k systematickému uvedení koncepce učitele jako reflektivního
praktika do českého odborného prostředí, konkrétně do komunity vzdělavatelů učitelů
vč. oborových didaktiků.

Ve snaze o uvedení koncepce učitele jako reflektivního praktika byl v roce 2010 iniciován
překlad knihy Linikng Practice and Theory: The Pedagogy of Realistic Teacher Education
[Propojování praxe a teorie: didaktika pro realistické učitelské vzdělávání], která vyšla
pod redakcí F. A. J. Korthagena v roce 2001 v nakladatelství Lawrence Erlbaum Associ-
ates. Český překlad knihy vyjde v závěru roku 2011 v brněnském nakladatelství Paido1.
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1 Práci na českém překladu iniciovali řešitelé projektu MSM 0021620862 Učitelská profese v mě-
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Nakladatelství Paido zařadilo titul do ediční řady s názvem Pedagogický výzkum v teorii a praxi.



Dalším příspěvkem směřujícím k podpoře koncepce reflektivního praktika je předklá-
daná kniha Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska – aplikace – výzkum.
Autorský kolektiv je složen z pracovníků Institutu výzkumu školního vzdělávání Peda-
gogické fakulty MU a z přizvaných odborníků z jiných institucí (Přírodovědecká fakulta
UK v Bratislavě, Pedagogická fakulta UK v Praze, Pedagogická fakulta ZČU v Plzni, Fi-
lozofická fakulta Univerzity Pardubice, Fakulta sportovních studií Masarykovy uni-
verzity, Výzkumný ústav pedagogický v Praze). Kniha budiž chápána jako příspěvek
k výzkumu učitelské profesionalizace, který patří k jednomu ze tří profilujících témat
Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU (viz Janík et al., 2011).

V první části této knihy (kapitoly 1 a 2) představujeme základní teoretické koncepty,
o něž se opírá náš výklad. Z výběru konceptů je patrné, že se hlásíme k pojetí učitele jako
reflektivního praktika. V první kapitole rozebíráme povahu vyučování jako druhu peda-
gogického jednání, následně analyzujeme vztah mezi učitelovým jednáním a myšlením,
přičemž objasňujeme význam intuice. Následně postupujeme k výkladu pojmu reflexe
a objasňujeme základní východiska reflektivní praxe. V druhé kapitole jsou diskutována
teoretická východiska podpory učitelů v jejich profesním rozvoji. Pozornost je věnována
supervizi, mentoringu, koučování, kolaborativnímu akčnímu výzkumu a hospitacím.
Je zde analyzován potenciál videa jako nástroje podporujícího rozvíjení reflektivních
kompetencí.

Ve druhé části knihy jsou prezentovány vybrané zahraniční a domácí zkušenosti s využí-
váním videa v pregraduálním a dalším učitelském vzdělávání. Ze zahraničních představu-
jeme následující programy: STeLLA – program dalšího vzdělávání učitelů přírodovědných
předmětů, LUV – učení se z videozáznamů výuky fyziky, Problem-Solving Cycle – pro-
gram další vzdělávání učitelů matematiky a Videokluby – rozvíjení schopnosti všimnout
si a profesního vidění. Z domácích prezentujeme zkušenosti s využíváním videa v přípra-
vě učitelů anglického jazyka (FF Univerzity Pardubice) a matematiky (PedF UK v Praze).
V závěru druhé části je představena koncepce virtuálních hospitací v pojetí Výzkumného
ústavu pedagogického v Praze.

Ve třetí části necháme nahlédnout do odborných aktivit pracovníků Institutu výzkumu
školního vzdělávání PdF MU, které směřují k vytvoření elektronického učebního pro-
středí pro (budoucí) učitele. Toto učební prostředí s názvem CPV videoweb je založeno na
videozáznamech výuky a má fungovat jako nástroj diagnostikování a rozvíjení reflek-
tivních kompetencí učitelů. Podrobně je představen vývoj pěti modulů videowebu – čtyři
z nich vycházejí z oborové didaktiky (fyziky, chemie, přírodopisu, tělesné výchovy), pátý
pokrývá oblast pedagogické komunikace a interakce.

Sečteno a podtrženo, kniha pojednává o využitelnosti a využití videa v pregraduálním
a dalším učitelském vzdělávání v kontextu reflektivní praxe. Pojem využívání videa
zastřešuje jak technickou stránku věci (video jako přístroj), tak způsoby práce s videem
v učitelském vzdělávání (video jako nástroj učitelské profesionalizace). Těžiště výkladu
spočívá v rozboru teoretických východisek sledované problematiky, od nichž se směřuje
k ukázkám konkrétních aplikací a výzkumných šetření. Kniha nerozebírá témata jako po-
řizování nebo editace videozáznamů, ani technické otázky využití videa v e-learningo-
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vém prostředí. Čtenáře zajímající se o tuto problematiku odkazujeme na jiné publikace
(např. Svatoš, 1995; Janík & Miková, 2006; Jacobs et al., 2003; Seidel et al., 2003; Petko
& Reusser, 2005 apod.).

Závěrem úvodu připojme poděkování všem kolegyním a kolegům, kteří nás při vývoji
CPV videowebu i při práci na této knize podporovali. Jmenovitě patří dík Mgr. Petru Naj-
varovi, Ph.D. a oběma recenzentům – prof. PhDr. Vlastimilu Švecovi, CSc. a doc. PhDr.
Tomáši Svatošovi, Ph.D. za jejich cenné připomínky k rukopisu.

Za kolektiv autorů Tomáš Janík
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I. VIDEO V UČITELSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ:
TEORETICKÁ VÝCHODISKA
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1. UČITEL JAKO REFLEKTIVNÍ PRAKTIK

Tomáš Janík, Jan Slavík, Michaela Píšová, Eva Minaříková

V kapitole představujeme základní teoretické koncepty, o něž se opírá výklad v této knize.
Z výběru konceptů je patrné, že se hlásíme k pojetí učitele jako reflektivního praktika.
V první části kapitoly rozebíráme povahu vyučování jako druhu pedagogického jednání,
následně analyzujeme vztah mezi učitelovým jednáním a myšlením, přičemž objasňu-
jeme význam intuice. V další části postupujeme k výkladu pojmu reflexe a objasňujeme
základní východiska reflektivní praxe.

1.1 K povaze vyučování: učitelovo jednání jako předmět reflexe

Vysoce kvalifikované jednání v náročných dynamických profesích, jako jsou např. lékařství,
psychoterapie či učitelství je založeno na schopnosti řešit komplexní profesní situace.
Představitelé profese nesou zodpovědnost za průběh situací a dosažení očekávaných cílů;
proto jsou povinni ovlivňovat profesní situace svým jednáním v souladu s obecně uzná-
vanými pravidly příslušné profese. Přitom se předpokládá, že při rozhodování a jednání
v určitém typu situací jsou profesionálové navzájem nahraditelní, aniž by jejich záměnou
utrpěla kvalita řešení dané situace. To je podmíněno poznatky a dovednostmi, které musí
všichni představitelé dané profese zvládnout právě do takové míry, aby byli vzájemně
zastupitelní.

Učitelská profese je založena na situacích, ve kterých se uskutečňuje intencionální učení
pod vlivem interakce mezi lidmi: učitelem a žákem (Průcha, 2002, s. 72 n.). Hlavním druhem
učitelského jednání je vyučování. Podstatou vyučování je vytváření příležitostí k učení
pro žáky. Vyučování a učení (výuka) se realizují postupně jako proces, který lze rozdělit
do dílčích úseků – pedagogických situací. Rozčlenění výuky do situací je pro každého
učitele důležité, protože mu dovoluje konstruovat celek výuky z jednotlivých lépe pře-
hledných a lépe zvladatelných částí. Ty je možné různými způsoby zobecňovat a typi-
zovat (učební úloha a její řešení, výklad, hodnocení, metodický postup atp.), takže jsou
pak přístupné pro přemýšlení anebo odbornou komunikaci v profesní komunitě učitelů.

Pedagogické situace jsou vymezené svým časem, prostorem a podmínkami, v nichž se
odehrává interakce mezi učitelem, žákem a učivem. Tuto interakci má učitel připravit
a organizovat tak, aby jednotlivé situace výuky na sebe navazovaly a navzájem se pod-
porovaly na cestě k zamýšleným cílům. Jedná se především o to, aby metody vyučování
co nejlépe vyhovovaly nezbytným podmínkám pro žákovské učení. Oser a Baeriswyl
(2001, s. 1041) v této souvislosti přiléhavě mluví o „orchestraci“, o sladění činností uči-
tele a žáků.

13



Učitelé, obdobně jako dirigenti před svým orchestrem, jsou pozorní k harmonii: zpravidla
citlivě vnímají každý nesoulad mezi dílčími situacemi výuky anebo uvnitř nich a svými
zásahy se snaží jej napravit. Není to snadný úkol, protože pedagogické situace a tím i vyučo-
vání a učení se vyznačují komplexností. Podle Doyla (1996) je jejich komplexnost dána:

� Vícerozměrností – školní třída je zalidněným učebním prostorem. Lidé s různými
zájmy a schopnostmi zde nabízejí a využívají různé podněty, aby dosahovali různých
sociálních, odborných a osobních cílů.

� Simultánností – mnohé jevy či děje se ve třídě odehrávají souběžně.

� Bezprostředností – tempo interakcí a jejich následků je vysoké. Ve hře je nejen to, co
je učitelem zamýšleno a plánováno, ale také to, co přichází spolu s učivem a co při-
nášejí žáci.

� Nepředvídatelností – jednání učitelů a žáků ve výuce má mnohdy neočekávané dů-
sledky; často dochází k různým odchylkám od toho, co bylo zamýšleno a plánováno.
Je to způsobeno tím, že výuka je utvářena v interakci učitele se žáky.

� Veřejným charakterem – učitel a žáci jsou svědky každodenního dění ve školní třídě,
vidí, jak se s kým jedná, jak se s kým zachází.

� Historickou a vývojovou podmíněností – díky mnoha společně stráveným vyučo-
vacím hodinám se ve školní třídě utvářejí vzorce chování, očekávání, rutinní postupy
a normy, o něž se lze opírat při plánování a realizaci další výuky. Dřívější zkušenosti
vstupují do následných aktivit a ovlivňují je. Zaběhnuté rutinní postupy a usazená pra-
vidla vymezují manipulační prostor pro učitele i žáky. Plánování výuky je ovlivněno
jak touto historičností, tak vývojově psychologickým procesem konstituování třídy
jako určité pospolitosti.

1.1.1 Mezi jednáním a myšlením: intuice, fronésis, epistémé

Jak upozornil Eraut (1994, s. 53–54), učitelovo jednání je určováno tzv. praktickým
imperativem, kdy „potřeba akce je okamžitá a zaváhat znamená prohrát“. Autor v tomto
smyslu používá výstižného, i když obtížně přeložitelného obrazného vyjádření, hot action
(oproti tzv. cool action, kdy je dostatek času na přemýšlení). Tento rozdíl je pro lidské
rozhodování typický a uvažování o něm má dávnou tradici. Již antika rozlišovala tzv.
fronésis – praktické myšlení v akci, na rozdíl od teoretického uvažování – epistémé (srov.
Korthagen et al., 2001, s. 23–26). Sociolog Giddens (1986) ve stejném duchu rozlišil dvě
roviny vědomí a uvažování, které lidé používají: (1) praktické vědomí, (2) diskurzivní
vědomí.

Diskurzivní vědomí je typické např. pro hluboké promýšlení matematických úloh, teore-
tických problémů apod. Projevuje se ve vysvětlování a v přesném zdůvodňování souvis-
lostí. Vyžaduje soustředění na samotný proces přemýšlení, uvědomělé rozčlenění problému
do dílčích kroků, pozvolné hledání souvislostí, postupnost a především návratnost myš-
lenkových operací, tzn. že určitý postup je možné opakovat a přitom jej korigovat. Tyto
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nároky způsobují, že diskurzivní vědomí nesmí být vystaveno tlaku vnějších okolností.
Je nutné zabezpečit pro ně zvláštní podmínky: potřebuje čas, vynucuje si zaznamenávat
postupné kroky řešení a vyžaduje relativní nezávislost na tělesné akci, aby bylo možné
soustředit se na vybavování myšlenek a představ a na jejich opakované probírání.

Praktické vědomí je oproti tomu spjato s běžnými každodenními aktivitami. V každo-
denním praktickém jednání si lidé sice uvědomují, co činí, jsou si vědomi i značné části
okolností, za nichž se rozhodují a mohou si je pamatovat. Avšak jejich kontrola myš-
lenkových procesů je přitom značně omezená a omezené je také uvědomělé používání
znalostí, protože k probíhajícím situacím se běžně nedá vracet, nelze je „přehrát znovu“.
Praktické vědomí a s ním spjaté rozhodování lze proto označit jako intuitivní. Intuice je
definována jako zvláštní dimenze myšlení, v níž soudy a úsudky probíhají pod prahem
vědomé pozornosti, takže objev řešení je vnímán jako náhlý vhled, který nezřídka přímo
ústí do jednání. Rozhodující výhodou intuice je rychlost (intuice není zdržována postup-
nou formulací myšlenek), operativnost (intuice je nezbytné východisko myšlení, je k dis-
pozici v každé situaci) a rezultativnost (intuice se projevuje jako řešení, konečný soud
nebo jednání).

Problémem praktického vědomí anebo intuice je známý fakt, že nemusí být správné, resp.
úspěšné. Důsledkem toho je častý nesoulad mezi konečnými výsledky činnosti a původně
zamýšlenými cíli. Odtud pramení poměrně vysoká míra poznávací nejistoty. Poznávací
nejistota je podle Giddense nahrazována (kompenzována) sklonem k rutinizaci aktivit, tj.
sklonem k dobře navyklému, opakovanému a důvěrně známému chování, které zvyšuje
pocit jistoty (Giddens, 1986, s. 539).

Z povahy výukových situací vyplývá, že učitelovo jednání má stavět převážně na prak-
tickém vědomí. Giddensem vzpomínaná vysoká míra nejistoty, která je s ním spojená, se
však dostává do rozporu s výše uvedeným nárokem na profesionální zodpovědnost a nut-
nost dosahovat zamýšlených cílů. Tím vzniká zásadní problém doprovázející učitelské
jednání v pedagogických situacích: problém integrace myšlení s profesionálně účinným
jednáním (Argyris & Schön, 1992, s. 3).

Má-li být jednání účinné, musí zasahovat ty složky situace, které jsou důležité pro její
další vývoj. To vyžaduje, aby učitel porozuměl vývoji situace a uměl jej do potřebné míry
předvídat. Jinými slovy, měl by umět situaci analyzovat a vyhodnotit s ohledem na její
funkce pro učení žáků. Toto vyhodnocení v učitelské praxi však nutně musí mít charakter
praktického vědomí – fronésis. Má tedy intuitivní povahu – jeho značná část probíhá
jakoby automaticky, pod prahem aktuálně promýšlené kontroly. Diskurzivní promýšlení
a vědomá kontrola se mohou realizovat pouze při opakovaném návratu k dané situaci.
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1.1.2 Reflexe v akci a po akci, aneb od intuice
přes porozumění k lepší intuici

Situace, do nichž učitel vstupuje, se nacházejí na pomyslném kontinuu od relativně bez-
problémových až po situace takřka neřešitelné. Podle Erauta (1994, s. 45) se u pedagogic-
kých situací často jedná o tzv. nedobře definované problémy (ill-defined problems), tj.
problémy, které nemusí mít dobré řešení nebo mají více než jedno možné řešení2. Situace
bezproblémové je učitel schopen zvládat na základě rutinních postupů či receptů ve smyslu
tzv. craft knowledge – potud je vyučování řemeslem. V problémových situacích naopak
rutinní postupy selhávají a učitel musí „tvořivě improvizovat“ – vyučování je pak umem a
uměním.

Tuto myšlenku je možné zobecnit do širších souvislostí. V situacích výuky se do určité
míry opakují některé relativně stálé, konstantní prvky a vztahy. Na jedné straně se jedná
o základní prvky a struktury učiva. Na straně druhé jsou to typické způsoby myšlení a s ním
spojeného jednání žáků, kterým Oser a Baeriswyl (2001, s. 1043) říkají „bazální modely“.
Učitel při tvorbě či konstruování vzdělávacího obsahu vychází nejprve z ontodidaktic-
kých konstant oboru: jak správně vybrat a uspořádat učivo s ohledem na obor. Ty však
musí přizpůsobit očekávaným psychodidaktickým konstantám svých žáků: jak vhodně
přiblížit učivo žákům daného věku a s danými předpoklady (srov. Janík & Slavík, 2009,
s. 129 n.). Učitel přitom vychází z toho, co již zná a umí. To je základ oné výše vzpomínané
„rutiny“, která ovšem zahrnuje i velmi komplexní a složitě provázané struktury rozho-
dování a jednání. Tento „rutinní předpoklad“ se v praxi výuky střetává s proměnlivostí
aktuálních situačních podmínek. Tím je vyvoláván pohyb mezi opakováním (reprodukcí)
a změnou (inovací), který učitel musí zvládat „tady a teï“ s pomocí své profesionální in-
tuice. Čím méně očekávané jsou aktuální podmínky situace, tím vyšší nároky jsou kla-
deny na učitelovu improvizaci, na jeho inovativní schopnosti, tj. na jeho tvořivost, a tím
více je výuka uměním.

Nelze však zapomínat na výše uvedené konstanty. Učitelská improvizace a tvořivost musí
respektovat jak ustálené ontodidaktické požadavky na učivo, tak psychodidaktické
bazální modely žákovského učení. Inovativní tvořivé improvizace se proto tak jako tak
pohybují jen v určitém prostoru možností („stupňů volnosti“), jehož variabilitu lze do
potřebné míry předvídat. Zkušený schopný učitel to dokáže, protože má k dispozici: 1)
dostatečnou zásobu variant pedagogického jednání, 2) dostatečnou citlivost pro intuitivní
vymezení typu problému, k němuž je ta či ona varianta použitelná, 3) postačující pružnost
(flexibilitu) pro přizpůsobení aktuálního jednání okamžitým situačním podmínkám.
Uvedené tři dispoziční okruhy jsou základem profesionální kompetence, a tedy i podkla-
dem pro stanovení cílů a obsahů učitelské profesionální přípravy. V praxi k nim je nutné
přičíst dostatek motivace, psychických sil, nezdolnosti a osobního charismatu pro žáky,
aby zamýšlené jednání bylo sociálně průchodné a účinné.
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2 Ke konkrétní pedagogické situaci se rovněž více či méně vážou dilemata, která Štech (1995,
s. 80–83) označil jako klinická, tj. vyplývající ze vztahově-vlivového charakteru učitelské pro-
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rezignace na úspěch atd.), didaktická (transmise vs. osvojování poznatků, univerzalita vs. indivi-
duální konstrukce poznatku atd.) a osobnostní (psychologická).



Schön (1983, s. 21 ad.; Argyris & Schön, 1992, s. xviii, 6 n., 12 n. ad.) v této souvislosti
vysvětluje, že v úvahách o přípravě profesionálů pro rozhodování v komplexních situ-
acích (mj. v oblasti učitelství) je třeba realizovat posun od modelu technické racionality
k modelu reflexe v akci. Model technické racionality je založen na tzv. „normativním pro-
fesním kurikulu“ (normative professional curriculum): nejdříve učí budoucí profesionály
teoretickým vědním základům, poté vědním aplikacím, a teprve nakonec přichází zpra-
vidla nepříliš dlouhé praktikum, v němž by se měly uplatnit předchozí znalosti. Tento model
profesní přípravy je podle uvedených autorů málo účinný. Lze to vysvětlit tím, že nebere
v úvahu rozdíly mezi fronésis a epistémé a v důsledku toho ignoruje složitou otázku
vymezování (setting) problému. V praxi se totiž problémy zpravidla nejeví jako dané či
vymezené, ale jsou „zanořené“ v situační komplexitě, tj. v množství různorodých vzá-
jemně splývajících a dynamicky proměnlivých jevů.

Praktik tedy musí nejdříve problém „vyhmátnout“ z nepřehledného řetězce prvků a vztahů
problematických situací. To je často intuitivní postup, při kterém praktik aktivizuje
a flexibilně užívá svou složitou „subjektivní databázi“ variant jednání, postojů, vhledů
a rozhodovacích strategií. V ní nejsou příslušné obsahy uspořádány podle diskurzivní
logiky teoretického výkladu, ale podle specifické logiky praktického vědomí a jednání
(srov. Slavík, 2003, s. 203 n.). Tato odlišnost je vystižena termínem zhuštění znalostí
(knowledge encapsulation). Pojem byl zaveden Boshuizenovou a Schmidtem (1992)
v oblasti vzdělávání mediků a souvisí s fenoménem „moudrosti praktiků“, tedy praktic-
kým věděním – fronésis (Korthagen et al., 2001, s. 24 n.).

Jak uvádí Bromme (2008, s. 14), zhuštění znalostí představuje proces,

během něhož je množství informací původně nahlížených z oddělených perspektiv různých
disciplín … zahrnuto pod několik obecnějších konceptů. Tyto obecnější koncepty tak získávají
větší explikativní hodnotu pro pozorované jevy … a působí integračně na množství dat, při-
čemž mnohé detailní informace, které jsou v nich zahrnuty, zpravidla vůbec nejsou aktivovány.
Tím není míněno prosté osvojení si nových abstraktnějších schémat, nýbrž proměna dosavad-
ních oborových pojmů, které se stávají abstraktnějšími ve smyslu nárůstu intensionálního významu.

Z Brommeho výkladu lze odvodit, že zhuštěné znalosti vznikají na základě praktického
jednání splýváním – resp. abstrahováním – různých typů a způsobů poznávání. Jejich
využití v praxi probíhá v souběhu jednání, které ovlivňuje situaci, a bezprostřední zpětné
vazby vůči němu. Pro označení této zpětnovazební smyčky je používán pojem reflexe
v akci (Schön, 1983, 1987; Korthagen et al., 2001). Reflexe v akci probíhá většinou in-
tuitivně, lze si ji však zpětně uvědomit a rekonstruovat v tzv. reflexi po akci. Reflexe po
akci umožňuje diskursivní analýzu praktické zkušenosti na základě popisu z pohledu
aktéra: co jsem udělal nejdříve, co potom, jak jsem při tom uvažoval a k čemu moje jed-
nání vedlo.

Při zpětném náhledu v reflexi po akci je možné nejen kriticky promýšlet možné varianty
jednání, ale také si uvědomovat emoce a bezděčné pohnutky, kterými bylo jednání dopro-
vázeno. Vlastní praktická zkušenost se tak stává východiskem profesionálního učení, které
probíhá v rekurzivním cyklu: a) konkrétní zkušenost, b) reflexe v akci, c) abstrahování
a konceptualizace při reflexi po akci, d) opětovný vstup do praxe spojený s inovací dosa-
vadní rutiny na podkladě poučení z reflexe po akci (srov. Korthagen et al., 2001, s. 43 n.).
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Jde o výjimečně náročný duševní výkon, který z celistvého dojmu musí vyrýžovat prak-
ticky podstatné prvky a v protipohybu z tříště analytických poznatků vytvořit teoreticky
přijatelnou syntézu. Tento cyklický postup je nejtvrdší prověrkou pro teoretickou připra-
venost profesionála ve vztahu k praxi (srov. Slavík, 2003, s. 204).

Rozhodování při opětovném vstupu do praxe (bod d) je opět zatíženo nejistotou a je opět
intuitivní – proto je Kothagen et al. (2001, s. 43 n.) nazývají „experimentací“. Nicméně,
jedná se o intuitivní rozhodování již lépe poučené, tzn. podložené znalostmi z reflexe.
Ty přinášejí jednak nové varianty jednání, jednak zvyšují citlivost pro „vyhmátnutí“
problému a flexibilitu jeho řešení. Takto poučená profesionální intuice bývá nazývána se-
kundární intuicí, tj. intuicí druhotnou, rozvinutou na základě systematické přípravy
z nepoučené primární formy (Fischbein, 1985, s. 2691).

1.1.3 Mezi praxí a teorií – dvojí logika

S přihlédnutím k tomu, co bylo uvedeno, není divu, že učitel prožívá své jednání jako do
značné míry intuitivní – musí totiž zvládat vysoké tempo interakcí, vlastní dynamiky
a situační komplexnosti výuky. Z povahy výukových situací vyplývá, že učitelovo jed-
nání je jednáním pod tlakem (Wahl, 1996). S ohledem na komplexnost vyučování a na
vysoké nároky kladené na učitelův profesní výkon se otevírá otázka, jak praktikující
učitele podpořit ze strany teorie a výzkumu s ohledem na rozvoj jejich diskursivního vě-
domí. Tato podpora se musí uskutečnit ze strany teorie a výzkumu, avšak nesmí se míjet
s praxí a zavírat oči před závažností úlohy praktického učitelského vědomí.

Radtke (2000, s. 2) vysvětluje, že učitelé jako profesionálové jednají ve zvláštní, dvojí
logice. Situační (a intuitivní) porozumění jednotlivosti případu se u nich realizuje herme-
neuticky na základě univerzálního, pravidelného vědění, tj. na základě teorií3. Jde tedy
o to, že učitelé využívají své teoretické (dekontextualizované) znalosti při interpretaci
konkrétních situací, při výkladu konkrétních problémů žáků, při formulování strategií
překonávání těchto problémů apod. – lze říci, že přitom postupují klinickým způsobem
(srov. k tomu pojetí učitele jako klinika procesů učení – Štech, 1994).

Do jaké míry vstupují teoretické poznatky do učitelova jednání? Jaké povahy tyto teore-
tické poznatky jsou? V řadě publikací z posledních let se poukazuje na skutečnost, že do-
pad teoretických, resp. výzkumných poznatků na výukovou praxi ve školách je poměrně
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3 Je ovšem velmi obtížné odlišit, do jaké míry učitelovo myšlení manifestované jeho jednáním
v konkrétní pedagogické situaci odráží skutečné znalosti a do jaké míry je založeno na tom, čemu
věří (beliefs and assumptions), na jeho představách a očekáváních (expectations), postojích
(attitudes) a hodnotovém systému (value system) i emocích. Lze jen těžko oddělit, co učitel „ví“
od toho, čemu „věří“. Abelson (1979, in Woods, 1996, s. 72) v diskusi o tomto rozdílu identifi-
koval šest rozdílů mezi znalostí a vírou: „(1) Víra není konsensuální: ne všichni souhlasí s daným
přesvědčením a alternativní názory na stejnou záležitost jsou akceptovány; (2) víra často zahr-
nuje pojem existence, tedy že něco existuje; (3) systém toho, čemu věříme, má vysoce hodnotící
funkci: stav je považován za dobrý či špatný; (4) systém našich přesvědčení obsahuje vysoký
stupeň episodického materiálu (příběhy); (5) víra se liší intenzitou, silou (tj. silná přesvědčení);
(6) víra má nejasné hranice a značnou měrou přesahuje do jiných oblastí víry.“ Čím více je podle
autora těchto šest rysů přítomno, tím více se jedná o víru spíše než o znalost.



malý (srov. Korthagen et al., 2001; Staub, 2004). Na skutečnost, že představa o snadném
přenosu a využití teoretických, resp. výzkumných poznatků v praxi se ukazuje jako prob-
lematická, jsme již poukázali výše, a to v souvislosti s kritikou modelu technické racio-
nality (kap. 1.1.2).

Nabízejí se nějaké alternativy? Existují nějaké teoretické modely, které by umožnily
přiléhavěji objasnit roli teoretických/výzkumných poznatků v učitelově praktickém
jednání? A konečně, jsou k dispozici koncepce učitelského vzdělávání, které by v logice
těchto modelů adekvátním způsobem operovaly se vztahem teorie a praxe? Schön (1983)
a v návaznosti na něj další autoři (Altrichter & Posch, 1998; Korthagen et al., 2001) se
domnívají, že ano. Zpravidla jsou zastřešeny pojmy vědění v akci a reflektivní praxe.

Eraut (1994, s. 17) vysvětluje, že:

veřejné poznatky, o kterých má profesionál povědomí, jsou individuálním výběrem z mnohem
širší poznatkové báze, výběrem, který je ovlivněn veřejnými poznatky, se kterými se setkal
v přípravě na profesi, v samostatné četbě, dále osobními zájmy a sociální interakcí s profesními
kolegy. Jen část těchto veřejných poznatků, kterou má profesionál potenciálně k dispozici, má
podstatnou šanci, že bude využita v praxi. Tato část, o které se někdy hovoří jako o akčním vě-
dění, zahrnuje poznatky, které byly dostatečně integrovány nebo spojeny s osobní praktickou
zkušeností tak, aby mohly být automaticky nebo velmi pohotově využity. Hledání mimo rozsah
domény akčního vědění je pravděpodobné jen v případě velmi složitých problémů, a pokud je
dostatek času. Toto akční vědění může zahrnovat všechny typy poznatků. Některé z nich mo-
hou být podrobně promyšlené a použité záměrně, způsobem, který lze vysvětlit a ospravedlnit.
Některé budou užity intuitivně s různým stupněm uvědomění. Veřejné poznatky, které jsou
integrovány do akčního vědění, procházejí procesem personalizace, při kterém se některé inter-
pretace a užití stávají dominantní, zatímco jiné jsou přehlíženy.

Vzpomeňme v této souvislosti také na metaforu kutila (tinkerer, artisan, bricoleur –
Lévi-Strauss, 1962, in Huberman, 1993, s. 14-15, 318), která bývá uplatňována i na
jednání učitele v pedagogické situaci. Vychází ze studia primitivního myšlení a ukazuje,
že člověk původně fungoval jako kutil, což zahrnuje především plánovité improvizování:

užívá všeho, co je po ruce, co se hodí; jeho plán je definován spíše instrumentalitou situace;
výsledkem je objektivní neboli nutná náhoda; jeho myšlení je spíše retrospektivní (vede dialog
s již existujícím a ze stop minulých zkušeností, postupů a řešení zvažuje, co může být významně
použito)… (Štech, 1994, s. 318).

Štech (1995) dále uvádí znaky, které v situovaném myšlení vykazuje zkušený učitel:

� má schopnost přesouvání a rozšiřování kognitivního rámce, zejména v problémových
situacích; není rutinní a nepostupuje automaticky;

� jeho jednání je nezprostředkované – myšlenkově neanalyzované: přitom ovšem nelze
říci, že je nereflektované, jako by vyvěralo ze sféry před jazykem, před logikou mo-
delů (Tochon, 1993, s. 168);

� uvedená bezprostřednost jeho jednání svádí k dojmu, že jde o kompetenci téměř řádu
percepce: zkušený učitel věci hned „vidí“, poznává naostro a jeho percepce jako by
přímo organizovala jeho jednání a dávala mu strukturu a řád. Skoro jako by vynechá-
val proces myšlení, dochází ke splývání subjektu s objektem;
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� učitel-praktik má vysoce vyvinutý smysl pro typičnost, resp. atypičnost události nebo
situace, který mu umožňuje reagovat adekvátně a jen když je to nutné;

� zkušený praktik z hlediska logického usuzování nepostupuje ani indukcí, ani dedukcí,
ale abdukcí. Tento pojem filozofa a sémiotika Ch. Pierce užívá Tochon (1994, s. 146–
151), aby ukázal, že u takového učitele jde většinou o výběr jedné z několika hotových
hypotéz….

1.2 Reflexe a reflektivní praxe

Slovo „reflexe“ má původ ve starověké latině, kde mimo jiné znamenalo „otáčet (se)
nazpátek, obracet (se)“. V historii pedagogiky pojem reflexe vede k J. Deweyovi (1933,
1938), který ji definoval jako „aktivní, trvalé a pečlivé zvažování (consideration) jaké-
hokoli přesvědčení nebo předpokládané formy znalosti ve světle východisek, které ji pod-
porují a dalších závěrů, ke kterým vede“ (Dewey, 1933, s. 12). Současní autoři Korthagen
et al. (2001, s. 58) pokládají reflexi za formativní zpětnovazební proces strukturace nebo
restrukturace zkušenosti, dosavadních znalostí anebo přístupu k problému. Termín reflexe
se užíval v rámci různých paradigmat, a to včetně pozitivistického, empiricko-analytického
zaměření pedagogické teorie i výzkumu (Zeichner, 1992, 1994 aj.). Vedle toho je k dispo-
zici řada přístupů k vymezení pojmu sebereflexe (srov. Švec, 1997). Právě proto asi neexis-
tuje jedna univerzálně přijímaná definice (srov. Loughran, 1996; Russell, Munby, 1992 aj.).

1.2.1 Typy a modely reflexe

Schön (1983) formuloval tři podoby vztahu mezi znalostmi (resp. věděním) a jednáním:
vědění v akci (knowing-in-action), reflexe v akci (reflection-in-action) a reflexe nad re-
flexí v akci (reflection on reflection-in-action), které představují teoretické východisko
jeho konceptu reflektivní praxe. O tomto přístupu jsme již psali úvodem, nyní se k němu
vracíme podrobněji. Je založen na následujících bodech:

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

� Reflexe v akci je zapotřebí tam, kde nevystačíme s implicitním věděním v akci, tj. pře-
devším v problémových situacích. Reflektuje-li někdo v akci, stává se výzkumníkem
v kontextu praxe. Není závislý na kategoriích etablované teorie a technikách, nýbrž
konstruuje novou teorii specifického případu. Jeho zkoumání se neomezuje na úvahy
o prostředcích, které jsou závislé na cílech. Neodděluje prostředky a cíle, určuje je in-
teraktivně při definování problematické situace. Neodděluje myšlení od činu… Pro-
tože jeho experimentování nabývá formy praktického jednání, je uskutečňování jeho
výsledků reflexe zabudováno do jeho zkoumání (podrobněji viz Schön 1983, s. 68
ad.). Aby byl učitel schopen situaci zvládnout, musí s ní „vstoupit do konverzace“.
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� Reflexi nad reflexí v akci učitel využívá při řešení komplexních problémů. Učitel se
pokouší své znalosti verbalizovat, zpředmětnit. V podstatě zde jde o aktivizaci impli-
citních znalostí. V konkrétních problémových situacích je potom ověřována jejich vy-
užitelnost.

Z výše uvedeného je patrné, že reflexe je zde chápana jako spojovník učitelových znalostí
(vědění) a jeho jednání. Vstoupí-li do učitelova jednání reflexe (v podobě úvah vedených
nad tímto jednáním), utváří se situační porozumění a lokální znalostí užitečné pro řešení
problém v daném kontextu. Jejich přenositelnost do jiných kontextů je sice omezená, nic-
méně tyto znalosti mají povahu kazuistických znalostí, jež byly jednou využity pro řešení
určitých problémů a aktuálně představují potenciál pro řešení problémů budoucích (Švec,
2005).

Za užitečný lze dále považovat model reflexe, který zpracovala LaBoskeyová (1993,
s. 23–38 ). Citovaná autorka reflexi chápala jako komplexní multidimenzionální koncept.
Na základě analýzy odborné literatury i konkrétních programů přípravného učitelského
vzdělávání odlišila zejména tyto její dimenze: cíl reflexe, obsah reflexe, proces (fáze re-
flexe a kontext), podmínky pro reflexi.

Cílem reflexe zde je v souladu se Shulmanovým (1987) pojetím změna, nové porozu-
mění, a to nejen procesům vyučování/učení a sobě samému, ale také vlastním procesům
reflexe. Při analýze obsahu reflexe autorka připomíná teorii Van Manenové (1977) teorii
tří úrovní reflexe, která vychází z kritické filozofie. Empiricko-analytická úroveň reflexe,
označovaná jako nejnižší je zaměřena úzce na efektivitu konkrétní činnosti ve školní tří-
dě. Vyšší úroveň, hermeneuticko-fenomenologická reflexe, přesahuje úzké technologic-
ké pojetí směrem k reflexi percepce vzdělávacích cílů, hodnotového systému a postojů.
Kritická reflexe jako nejvyšší úroveň je orientována na etické a morální aspekty vyučová-
ní, na kritiku sociálního kontextu a školy jako instituce. Právě vztah této morální dimenze
a efektivity práce učitele je považován i v současnosti za klíčovou otázku mezinárodní
debaty o profesionalitě učitele (Leitch & Day, 2000, s. 181). Patrně nejvlivnější analýzy
procesu reflexe nabízí kognitivně psychologický výzkum; často bývá citován např. Smythův
(1989) model čtyř fází reflexe, fáze popisné, informující (resp. explanační), konfrontační
a fáze rekonstrukce. S vymezením fází aktu reflexe je spojováno také hodnocení kvality
reflexe i jejích výsledků (La Boskey, 1993, s. 35). Kvalita reflexe, tedy optimální průběh
a naplnění všech fází reflexe, do značné míry závisí na podmínkách, na objektivních
i subjektivních determinantách.

1.2.2 Reflektivní praxe

Konstruktivistická perspektiva v přípravě učitelů zdůrazňuje potřebu přímé zkušenosti
a obohacení struktury znalostí prostřednictvím reflexe zkušeností. Koncepce učitelského
vzdělávání mají být proto konstruovány tak, aby v nich bylo místo pro reflektivní praxi.
Problematika přípravy učitelů k reflexi vyrůstala ze zájmu o hlubší poznání pedagogické-
ho myšlení (teacher’s thinking, srov. Clark, 1986). Od počátku osmdesátých let se v této
oblasti živě rozvíjí teorie v součinnosti s praxí reflektivních výchovných programů pro
učitele (preparation of reflective teachers).
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Koncepce reflektivní praxe jsou poměrně rozšířené jak v zahraniční (Schön, 1987; Good-
man, 1984; Gore, 1987; Wubbels & Korthagen, 1990), tak i u nás (Slavík & Siňor, 1993;
Nezvalová, 1994; Slavík & Čapková, 1994; Švec, 1994, 1995ab, 1997; Svatoš, 1995,
1997; Spilková, 1996; Janík, 2005; Píšová, 2005; Kasáčová, 2006 a další). První studie,
která rozvíjela Schönovu koncepci s využitím analýz videozáznamů vyšel v českém časo-
pise Pedagogika v roce 1993 (Slavík & Siňor, 1993). Jeho autoři poukázali na to, že re-
flektování výuky je důležitou stránkou profesionální kompetence učitele. Zdůraznili, že
reflexe se týká i pedagogické etiky, protože souvisí se zodpovědností učitele za jeho pro-
fesionální zásahy. Informovali také o praktických zkušenostech získaných při rozvíjení
reflektivní kompetence u budoucích učitelů výtvarné výchovy s využitím počítačů. Brzy
poté následovaly další texty od různých autorů, převážně s obecným pedagogickým
zaměřením. Nezvalová (1994) v přehledovém článku seznámila české čtenáře s různými
soudobými zahraničními přístupy k Schönovu konceptu reflektivního praktika. Vy-
zdvihla potřebu rozvíjet reflektivní kompetenci u studentů – budoucích učitelů. Slavík
a Čapková (1994) se zaměřili na analýzu písemných reflektivních bilancí z učitelské
praxe ve výtvarné výchově. Texty Švece (1994, 1995ab) a Svatoše (1995) byly věnovány
konkrétním zkušenostem s rozvíjením reflektivní kompetence v pregraduální pedago-
gické přípravě učitelů. Autoři se programově hlásí k myšlence reflektivní praxe, ale na
původní Schönovu koncepci navazují volně, především jako na výchozí zdroj inspirace.
Švec se zaměřil na otázky rozvíjení dispozic k autodiagnostice v pedagogické přípravě
budoucích učitelů. Svatoš popsal využití Flandersovy metody interakční analýzy při roz-
víjení reflektivní kompetence budoucích učitelů za pomoci počítače. Spilková (1996)
v koncepční stati o perspektivách vývoje vzdělávání učitelů primárních škol v České
republice uvedla reflektivní praxi jako jednu ze dvou hlavních dominant tohoto typu
učitelského studia (druhou dominantou je podle Spilkové akcent na psychodidaktické
zaměření učitelské přípravy). Autorka vyjádřila mínění, že „základní charakteristikou
praktické přípravy (ve všech fázích a formách) je důraz na permanentní teoretickou re-
flexi praxe, tzv. pojetí reflexivní praxe“ (s. 141).

Uvedené studie jsou výzvou k promýšlení modelů učitelského vzdělávání, jež by byly
alternativu k převažujícímu modelu technické racionality. Jak vysvětluje Schön (1987),
v reflektivní praxi „se studenti za pomoci koučingu učí převážně jednáním. Jejich prak-
tikum je „reflektivní“ ve dvojím smyslu: pomáhá studentům profitovat z reflexe v akci;
a když to funguje, podněcuje praktikum dialog mezi koučem a studentem, který nabývá
formy reciproční reflexe v akci“ (Schön, 1987, s. XII). Reflexe je zde chápána nikoli jen
jako něco, co se děje samovolně a podvědomě, nýbrž také jako proces, který učitel u sebe
„navozuje“, aby z něj vytěžil důsledky pro své budoucí jednání. Učitelé se učí jednáním,
když reflektují svoji praktickou činnost. Přitom ovšem potřebují dostatečnou zásobu
pojmů pro vystižení důležitých složek reflektovaných situací i pro odbornou domluvu se
svými kolegy. Nejde tedy o naivní „prakticismus“, ale o spojení praxe s teorií, které na-
opak klade na kvalitu a funkčnost teorie poměrně velké nároky. Teorie vůči praxi zjevně
nabývá váhu zejména tam, kde poskytuje argumenty pro výběr nejlepší alternativy (alte-
race) pracovního postupu, resp. pro její posuzování. To však předpokládá, že o nějakých
alteracích se vůbec začne uvažovat. Právě k tomu slouží koncepce reflektivní praxe (srov.
Slavík & Siňor, 1993).
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Řada studií ovšem poukazuje na odlišnosti reflektivního potenciálu jedinců. Již Dewey
(1933, 1938) považoval za podmínku rozvoje reflektivních strategií jedincovy postoje,
především otevřenost, odpovědnost a zanícenost (open-mindedness, responsibility, whole-
heartedness). Otevřenost přitom chápal jako v zásadě kognitivní pojem, jako dispozici
a ochotu vyhledávat a konstruovat alternativní řešení situací, riskovat, odmítat automatic-
kou akceptaci školní ortodoxie; odpovědnost jako především morální koncept, akcen-
tující sociální cíle vzdělávání; zanícenost pak jako komponentu afektivní. Korthagen
(1988, s. 42) u studentů učitelství rozlišoval tzv. externí a interní orientaci. Externí je
spojena s preferencí vnějších direktiv, učení se „od autorit“, ať již od supervizora, nebo
z odborné literatury, zatímco interní orientace je spojena s reflexí individuální zkuše-
nosti. Dichotomickou klasifikaci, byť s jinými termíny (common-sense thinkers vs. alert
novices), použila rovněž LaBoskeyová (1993). Podrobnější pohled nabídla studie Kinga
a Kitchenera (1994), kteří na základě Deweyových tezí zpracovali a ověřili sedmistup-
ňový model reflektivního myšlení. Jejich výzkum také potvrdil, že individuální dispozice
k reflexi se sice liší, ale – což je pro profesní rozvoj učitelů důležité – že je lze rozvíjet;
např. v průběhu vysokoškolského studia dochází typicky k posunu ze skupiny tzv. abso-
lutistů, kteří vyhledávají názory, postoje i postupy autorit a přijímají je bez pochybností,
do vyšších úrovní.
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2 PODPORA REFLEKTIVNÍHO PRAKTIKA:
ROZVÍJENÍ REFLEKTIVNÍCH KOMPETENCÍ

Tomáš Janík, Michaela Píšová, Jan Slavík, Eva Minaříková

V kapitole jsou diskutována teoretická východiska podpory učitelů v jejich profesním
rozvoji. Pozornost je věnována supervizi, mentoringu, koučování, kolaborativnímu
akčnímu výzkumu a hospitacím. V návaznosti na předchozí výklad postupujeme k
rozboru potenciálu videa jako nástroje podporujícího rozvíjení reflektivních kompetencí.
Ve stručnosti analyzujeme přínosy, resp. argumenty pro využití videa v učitelském
vzdělávání (video jako prostředek pozvolného uvádění do komplexity výuky, video jako
přídavná kapacita, video jako prostředek rozvíjení profesního jazyka).

2.1 Teoretická východiska podpory

Profesní učení – v našem případě učení se v učitelské profesi a pro učitelskou profesi – je
do značné míry chápáno jako sociální proces vázaný na profesní situace. V profesním
učení sehrává významnou úlohu reflexe učitelova jednání a verbalizace znalostí, jimiž
je vedeno. Získávání profesních znalostí je procesem, kde učební situace nabývají
povahy aplikačních situací. Od vzdělavatelů učitelů se přitom očekává nabídka adap-
tivní pomoci. V souvislosti s tím se otevírá také otázka, jak nastavit vztah mezi výzkum-
níky a praktiky, aby se výzkumné poznatky přenášely a využívaly způsobem, který by
umožňoval praxi žádoucím způsobem měnit a rozvíjet. Zamyšlení nad možnými varian-
tami vztahu mezi teorií/výzkumem a praxí, resp. mezi výzkumníky a praktiky předkládá
Staub (2004).

� Výzkumník produkuje poznatky o praxi, praktik je aplikuje při svém jednání v praxi.
Snahou výzkumníka je popsat a vysvětlit jevy reality. Výzkumné poznatky jsou např.
prostřednictvím profesního vzdělávání předkládány praktikům ve víře, že je budou
schopni využít a že jim budou užitečné. Problém je v tom, že se zde od praktika oče-
kává zvládnutí velmi složité úlohy – má zajistit přenos výzkumných poznatků do
praktických situací a jejich aplikaci. Další problém je v tom, že pokud výzkumníci
chápou produkci zobecněných poznatků jako výhradní cíl výzkumu a nepřijímají spo-
luodpovědnost za jejich šíření a využívání ve specifických oblastech, nedochází k re-
álné interakci mezi teorií/výzkumem a praxí.

� Role výzkumníka a role praktika jsou sloučeny pod jednu osobu. Dvojjediný zkou-
mající a praktikující praktik-výzkumník zkoumá sebe a svoji praxi, aby mohl
na základě sebepoznání svoji praxi zlepšovat. Výzkum mu napomáhá lépe
porozumět a vysvětlit, čím je způsobeno, že určité jeho praktiky jsou úspěšné
více, jiné méně.
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� Výzkumník a praktik spolupracují na zkoumání praxe a na jejím rozvíjení (zlepšo-
vání). Je přijímán fakt, že výzkumník a praktik jsou dvě různé role – operují v různých
systémech vědění i akontability, jsou vedeni odlišnými pravidly, normami, standardy
apod. Na základě hlubokého teoretického porozumění problémům praktika vytváří
výzkumník (konceptuální) nástroje, o nichž se domnívá, že je praktik bude moci vy-
užít pro zlepšování své praxe. Výzkumníkem vytvořené nástroje jsou nabízeny prakti-
kovi, který je používá ke strukturování, reflektování a rozvíjení praxe. Pozorování toho,
jak jsou či nejsou tyto nástroje využívány, jsou pro výzkumníka zpětnou vazbou, na
jejímž základě je může upravovat. Nadto praktik nabízí výzkumníkovi své vlastní
návrhy na zlepšení nástrojů. Jedná se o cyklický proces, v němž jsou původní nástroje
zlepšovány, a to ve spolupráci výzkumníků a praktiků. Kritériem úspěchu této spolu-
práce je vytvoření nástrojů, které jsou funkční s ohledem na dané účely a které praktici
vnímají jako použitelné a užitečné.

2.2 Druhy, zdroje a prostředky podpory

Na spolupráci založený vztah mezi výzkumníkem a praktikem je typický pro mnohé
z přístupů uplatňovaných v profesním rozvoji učitelů. Jedná se zejména o supervizi, men-
toring, koučování, (kolaborativní) akční výzkum a další. Všechny tyto přístupy jsou do
jisté míry založeny na spolupráci učitelů praktiků se vzdělavateli učitelů (resp. výzkum-
níky) – v dalším textu o nich hovoříme jako o druzích podpory učitelů.

Supervize, mentoring, koučování

Přístupy k podpoře procesů profesního učení vycházejí z různých paradigmat. Cooper
(1995, s. 596) rozlišil na základě analýzy pramenů k podpoře profesního učení tři základní
paradigmata. Pozitivistické paradigma reflektuje behavioristickou teorii učení. Podpora
zde je zaměřena na diagnostikování problémů v průběhu pozorování vyučování, preskripci
žádoucích změn a hodnocení výkonu ve srovnání s předem stanovenými cíli. Fenome-
nologické paradigma reflektuje humanistickou orientaci učení a vyučování. Podpora je
vnímána spíše jako poradenství než výcvik, je směřována k rozvoji vlastního vyučovací-
ho stylu, který vychází z uvědomovaných postojů a hodnotového systému. Paradigma
založené na kritické teorii chápe vyučování jako reflektivní, morální a etickou činnost
a chce pomáhat učiteli (studentovi učitelství), aby na sebe vzal větší odpovědnost.

Rozdílné přístupy k podpoře profesního rozvoje učitelů pramení také z faktu, že jsou na-
hlíženy optikou různých vědeckých disciplín, především z východisek psychologických,
pedagogických, ale také z managementu lidských zdrojů apod. Roli v odlišnosti přístupů
hrají i sociokulturní rozdíly. V souvislosti s tím Clutterbuck (2004) a Lane (2004) pouká-
zali na to, že termíny spojované se zdroji a procesy podpory profesního rozvoje, zejména
termíny supervize, mentoring a koučování, nejsou dostatečně vymezeny. Clutterbuck
(2004) v analýze 30 náhodně zvolených zdrojů nalezl pouze čtyři, které obsahovaly jas-
nou definici. Rozdílné přístupy postihují následující vymezení.
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Supervize je „nástrojem ke kvalifikovanému zvládání profesních otázek … předmětem
supervize je reflexe pracovních vztahů a procesů, které jsou podstatné v profesních sou-
vislostech“ (Gotthardt-Lorenz & Schüers, 1997, s. 14). Definice implikuje asymetrický
vztah dvou osob, supervize je vlastně přímým řízením; znamená určovat učícímu se sub-
jektu, co a jak má dělat, korigovat a hodnotit jeho činnost. V praxi je míra direktivity su-
pervizního vedení odstupňována podle situačních požadavků a podle charakteru řešeného
problému. Čím méně lze vybírat jediné nejlepší řešení a jednoznačně zdůvodňovat jeho
správnost či oprávněnost, tím více převažuje konzultativní dialogický charakter super-
vize, v němž převládá usuzování o různých možnostech; příkladem jsou psychoterapeu-
tické supervize (srov. Vymětal et al., 2004, s. 60, 117).

Mentoring, jak uvádí Lazarová (2010, s. 255), je:

odborné, kolegiální a moudré vedení k učení se v profesi a k profesionálnímu růstu … ve škol-
ním kontextu je mentoring definován jako profesionální praxe poskytující asistenci a vedení
(nejen) začínajícím učitelům za účelem zvýšení jejich profesionálního vzestupu a úspěšnosti
v práci … základním atributem pojmu je vztah mezi zkušeným pracovníkem/učitelem a obvyk-
le učitelem méně zkušeným … jde o profesionální komunikaci založenou na vztahu dvou osob,
ve formě poskytování podpory a rad, pomoci s kurikulem, s vedením třídy apod.

Mentoring je typicky dlouhodobým procesem, ideálně ústí v partnerství (learning
partnership), vytváří příležitosti k profesnímu učení oběma partnerům.

Koučování je chápáno jako:

nedirektivní způsob řízení, resp. styl vedení lidí, který je protipólem přikazování a kontroly …
Koučink představuje vztah a proces, v němž kouč pomáhá koučovanému při dosahování jeho
vizí, cílů a přání. Koučink vede koučovaného k převzetí či zvýšení odpovědnosti za plánování
a dosahování vlastních cílů (Horská, 2009, s. 13).

Koučování není nezbytně založeno na společné profesní, resp. obsahové platformě; kouč
není nezbytně zkušeným odborníkem v profesi. Jedná se spíše o krátkodobou spolupráci
směřující k dosažení konkrétního předem stanoveného cíle než o dlouhodobou podporu
profesního učení.

Jednotlivé přístupy k podpoře jsou konkretizovány v typech intervencí do procesů pro-
fesního rozvoje. Analýza typů intervencí v průběhu pedagogických praxí studentů uči-
telství (Filová, 2000, s. 216) nabídla formální členění intervencí na:

� intervence stimulující (podněcující k opakování úspěšných výkonů) a inhibující
(potlačující nežádoucí, neúspěšné výkony),

� intervence direktivní (požadavky, příkazy, výtky, dobré rady, kritika, negativní
hodnocení) a nedirektivní (prostřednictvím klimatu třídy, vlastní příklad či zkušenost
kladná i záporná),

� intervence dopředu působící (rady a doporučení pro metodickou přípravu, výběr učiva,
upozorňování na kritické momenty v učivu, chování třídy, zvláštnosti žáků, omezo-
vání „rizikových“ kroků studenta) a zpětně působící (hodnocení – pochvala, kritika),

� intervence zaměřené na žáka; na učivo; na postupy; na profesionální postupy studenta,
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� intervence vztahující se k přípravě výuky; k realizaci výuky; k hodnocení výsledků
výuky (reflexe a sebereflexe),

� intervence zaměřené na vnější složku dovednosti (na výkon); na vnitřní složky doved-
nosti (představa, kognitivní zkušenost, afektivní prožitek, styl učení se dovednostem
apod.).

Obecnější rámec pro popis typů intervencí využitelný i v učitelství (Píšová, 2005)
představuje Heronův (1990) model šestikategoriální analýzy intervencí (six category
intervention analysis). Rozlišuje intervence autoritativní (deskriptivní, informativní,
konfrontující) a facilitativní (katartické, katalytické a podpůrné/suportivní), přičemž
hlavním klasifikačním kritériem je intence poradce.

Komplexnost procesů podpory profesního rozvoje postihuje poměrně přehledný model
Sampsona a Yeomanse (1994ab). Ve srovnání s řadou dalších modelů postihuje i podporu
procesů profesní socializace a osobnostních aspektů profesní iniciace. Kromě toho po-
jmenovává specifické role, které na sebe poskytovatel podpory (mentor) v průběhu spo-
lupráce bere, a dává je do spojení se specifickými strategiemi a technikami.

S ohledem na téma naší publikace je důležitý přístup content-focused coaching, což by
bylo možné přeložit jako obsahově zaměřené koučování (Staub, 2004; Jelemenská 2010).
Tento přístup směřuje ke kolegiální podpoře učitele při didaktické práci s učivem. Jeho
podstata spočívá v tom, že kouč spolupracuje s učitelem při didaktické transformaci či
rekonstrukci učiva ve fázi přípravy na výuku, její realizace a jejího hodnocení. Cílem je
vybavit učitele kompetencemi k tomu, aby dokázali operovat „nad“ zaběhnutými kuri-
kulárními či metodickými postupy. Má se tak dít v zájmu adaptivity výuky, kdy jde o to,
aby učivo bylo zprostředkováno korektně z hlediska oboru, a přesto vstřícně s ohledem na
učební potenciality žáků.

Jak vysvětlují uvedení autoři, jádrem tohoto přístupu je oborově vázaná komunikace
o procesech vyučování a učení, směřuje se k rozvíjení sdíleného jazyka, jimiž lze tyto
procesy popsat a vysvětlit. Cílem je optimalizovat podporu žákovského učení – na prvním
místě nejde o identifikaci nesprávných představ žáků, ale o to, aby žákovské představy
byly učitelem vnímány jako východisko a příležitost k učení a využívány jako prostředek
reflexe účinnosti výuky. Jde o podporu učitele při reflexi výběru a strukturování učiva
s ohledem na cíle výuky, o analýzu „oborových obtíží“, obtíží žáků a učebních úloh a je-
jich modifikací.

Kolaborativní akční výzkum

Akční výzkum je nástrojem, který je v rukou praktika (např. učitele) užitečný pro zkva-
litňování edukační praxe na základě jejího poznání. Akční výzkum je zpravidla chápán
v Elliottově pojetí (1981) jako systematická reflexe profesních situací, kterou praktikové
provádějí s cílem tyto situace zlepšit (inovovat). Pojem akční výzkum odkazuje k akci
a jejímu zkoumání, přičemž aktérem je zde učitel v roli výzkumníka. V případě kolabo-
rativního akčního výzkumu jde o spolupráci dvou osob – učitele a výzkumníka – s jasněji
vymezenými rolemi. Tento typ akčního výzkumu bývá považován za jeden z prostředků
podpory učitele při řešení problémových situací a při profesním rozvoji.
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Akční výzkum má být v rukou učitele nástrojem, s jehož pomocí bude pronikat pod povrch
toho, co se odehrává v praxi. Akční výzkum má učitelům přinášet jakési předporozumění
složitým edukačním procesům a jevům. Je zřejmé, že uvedené funkce plní i tzv. vědecký
výzkum, a to podle přísnějších kritérií – nespokojí se s pohledem pod povrch, chce se do-
brat podstaty; neusiluje o pouhé předporozumění, jde mu o komplexní porozumění a vy-
světlení zákonitostí.

V sousloví akční výzkum je velmi důležitý přívlastek akční, který vystihuje podstatu tohoto
typu výzkumu. Odkazuje k akci, kterou můžeme chápat přinejmenším ve dvou význa-
mech: (a) akcí je míněna určitá dynamická situace, kterou učitel zkoumá, aby jí porozu-
měl a mohl ji zlepšit v případě, že se mu jeví jako problematická; (b) akcí je míněno
jednání učitele, které má vést ke zlepšení zkoumané situace.

Akční výzkum je tedy nesen pedagogickým jednáním učitele, které vychází z reflexe ur-
čité (problematické) situace a směřuje k jejímu řešení. Toto jednání je v podstatě řešením
problému. Vnímáme-li učitele jako profesionála, předpokládáme, že jeho jednání je cíle-
vědomým, systematickým a kompetentním řešením problémů, které před něj praxe staví.
Provádění akčního výzkumu potom chápeme nikoliv jako záležitost učitelovy intuice, ale
jako uvědomělou profesní aktivitu opírající se o důkladnou znalost toho, jak akční vý-
zkum provádět.

Obrázek 1. Fáze akčního výzkumu (Elliott, 1981)

Obrázek 1 vystihuje cyklický charakter akčního výzkumu. Akční výzkum vychází z ak-
ce/jednání – ta je reflektována – na základě reflexe je vytvořena (formulována) praktická
teorie – z té jsou odvozeny nápady pro akci/jednání – ty jsou uskutečněny opět v akci/jed-
nání. Dochází tak k cyklu akce/jednání a reflexe, který praxi rozvíjí, zlepšuje, inovuje.
Akční výzkum je nejen cestou k porozumění pedagogické situaci, nýbrž i nástrojem,
kterým lze tuto situaci dále rozvinout – inovovat.

Hospitace

Součástí vysokoškolské přípravy budoucích učitelů je tradičně pedagogická praxe, která
začíná hospitacemi (náslechy). Slovo „hospitace“ pochází ze starověkého latinského zá-
kladu, který se uchoval např. ve slově „hostování“ a je souznačný s dnes běžnějším a méně
knižním výrazem „návštěva“.

Hospitace v dnešním a zde užívaném smyslu slova se týká profesionální reflexe založené
na přímém – „klinickém“ – setkání s realitou profese a je doprovázena odbornou komuni-
kací o reflektovaných jevech. Z těchto dvou hledisek zde k hospitaci přistupujeme. První
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z nich vyzdvihuje zvláštní roli pozorování a bezprostředního poznávání (knowledge by
acquaintance), které hospitaci provází a sbližuje ji s akčním výzkumem, jak jsme se o něm
zmiňovali výše. Druhé hledisko poukazuje na úlohu profesionálního jazyka, který při
hospitaci slouží jako prostředek dialogu a nástroj odborného myšlení. Při pedagogické
hospitaci, a to bez ohledu na pracovní zařazení hospitujícího (oborový didaktik, fakultní
učitel, ředitel, jiný kolega učitel), totiž dochází k setkání nejméně dvou představitelů
stejné pedagogické profese. Ti se spolu potkávají proto, aby se domluvili o odborných
problémech spjatých s hlavní oblastí pedagogické práce: s výukou. Protože jde především
o kvalitu výuky, taková domluva se neobejde bez hodnocení, tj. bez soudů a usuzování
o výuce. A tyto soudy nebo úsudky předpokládají všeobecný profesionální souhlas, tzn.
mají být obecněji platné, a proto mají být zdůvodněné. Při splnění uvedených nároků
se pedagogická hospitace stává místem, kde se nabízejí a utvářejí podmínky pro formo-
vání společného profesního vědomí a pro vznik profesního společenství.

Rys (1975, s. 97) uvádí, že hospitace slouží jak k úvodní orientaci v činnostech učitele
a žáků ve vyučování (učí se je vidět, vnímat a sledovat), tzn. k utváření určitého pozoro-
vacího citu, tak k upevňování pojmového aparátu (studenti si do pozorovaných hodin
přináší znalost teorie a na jejím základě se učí pozorované kvalifikovaně a objektivně
popisovat).

Hospitace jsou pro posluchače také nejpřirozenější situací, v níž mohou používat pedagogické
teorie jako diagnostického prostředku ke zjišťování a popisování pozorovaných pedagogických
jevů a situací. Pedagogická a psychologická teorie (kterou již zvládli) jim dovoluje určovat znaky,
vlastnosti, podmínky a činitele dané pedagogické činnosti nebo situace, dovoluje jim analyzovat
a určovat vztahy mezi působícími podmínkami a činiteli, rozeznávat příčiny (Rys 1975, s. 98).

Další funkcí hospitací je příležitost nejen popisovat, ale i interpretovat získané poznatky
a informace. Jak uvádí Rys (1975, s. 98):

nejde jen o to „vidět a zapsat“, ale objektivně a vědecky přesně získané informace interpretovat,
objasnit, vysvětlit, explanovat. Zde musí posluchači prokázat, nakolik dovedou používat teorie
k výkladu pozorovaného, jak jsou odpovědni za vlastní výroky a úsudky, jak spolehlivou argu-
mentací je dovedou podkládat.

Podobné body zmiňuje i Day (1990, s. 43) za oblast výuky cizím jazykům. Pozorování
zkušených učitelů podle jeho názoru pomůže studentovi učitelství konceptualizovat to,
co se děje ve výuce cizího jazyka. Formální program hospitací může pomoci studentům
učitelství:

� vytvářet si terminologii pro porozumění a diskutování procesu vyučování;

� uvědomovat si principy a rozhodnutí, která stojí za efektivním vyučováním;

� rozlišovat mezi efektivními a neefektivními procesy ve třídě;

� identifikovat techniky a postupy, které mohou (studenti učitelství) použít ve své výuce.

Význam hospitací zdůrazňuje i Wajnrybová (1992). Připodobňuje fázi pozorování v pří-
pravě učitelů k období mlčení4 (silent period) – pojmu známému z Krashenovy teorie
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osvojování cizího jazyka. Podle Krashena (např. 1981, s. 8) je období mlčení (silent pe-
riod) období, kdy se jedinec učí jazyk aktivním nasloucháním, aniž by sám musel mluvit.
Stejně tak je fáze pozorování pro studenta učitelství obdobím, kdy se po něm nežádá, aby
sám vyučoval, ale může jen pozorovat výuku ostatních. Při tomto pozorování je osvo-
bozen od úvah nad cílem, postupy a logistikou hodiny a může se na výuku dívat z mnoha
jiných perspektiv. Tato úvaha vychází z předpokladu, že pokud je člověk (student) nucen
k nějakému výkonu (výuce), všechna jeho energie je upřena tímto směrem. Osvobození od
tohoto tlaku dává studentu učitelství prostor a čas seznámit se s prostředím třídy a výuky.

Některé výzkumy ale ukázaly, že přímý vstup do terénu (pedagogické praxe) nemusí být
vždy přínosný. Morine-Dershimer a Leighfield (1995) ve svém článku citují několik z nich.
Joyce (1988) diskutuje studie, které poukazují na to, že výsledkem praxí je horší přístup
k žákům, podezřívavost k inovativním vyučovacím metodám a negativní pohled na peda-
gogický výzkum a teorii. Dalším negativním faktorem praxí je to, že studenti učitelství
napodobují postoje a chování jejich cvičných učitelů, což může vést k omezení různoro-
dosti vyučovacích technik. Feiman-Nemser a Buchmann (1987) poznamenávají, že někteří
cviční učitelé neberou svou roli vzdělavatelů učitelů a s tím spojenou zodpovědnost
vážně a potřebovali by proto speciální přípravu. Kriticky se ke cvičným učitelům vyjad-
řuje i Christensen (1988). Jeho výzkum ukázal, že cviční učitelé jsou studenty učitelství
hodnoceni jako direktivní a dominantní a říkají jim, co a jak mají udělat. To pravděpo-
dobně vychází z úvahy cvičných učitelů, že to, co funguje v jejich situaci, bude fungovat
i v jiných situacích, bez ohledu na kontext.

Námi propracováváný přístup se svými ústředními profesionalizačními nástroji video-
hospitacemi a videowebem vychází z výše uvedených myšlenek. Jde o to umožnit studen-
tům v „relativně bezpečném prostředí“ pozorovat různé situace, různé kontexty a výuku
různých učitelů. Na toto východisko navazují úkoly, které studenty vedou ke zvažování
různých možností a hledání různých řešení, ale nevyžadují od nich skutečnou výuku.
Wallace (1991, s. 89) poukazuje na fakt, že pozorování a analýza videozáznamů vyu-
čovacích hodin je nejméně riziková aktivita v rámci učitelského vzdělávání (na druhém
konci kontinua je samostatné vyučování).

Využití videozáznamu jako zvláštní formy hospitace (videohospitace či virtuální hos-
pitace – viz kap. 5.3) je analogií přímého přenosu výuky pomocí kamery. Rozdíl je v tom,
že záznam zachycuje minulost, nikoliv proces v reálném čase. Také míra autenticity je
zpravidla nižší. Videozáznam vesměs zachovává hlavní atributy a výhody hospitace,
protože: a) dovoluje přímo pozorovat výuku, b) slouží jako podklad pro odbornou
komunikaci o pozorovaných situacích. Jistou nevýhodou je „odtrženost“ videozáznamu
od skutečného průběhu výuky, která mimo jiné vnucuje pozorovateli určitou pozorovací
pozici a do jisté míry i strategii pozorování (úhel záběru, měřítko). Ale i tento problém
může být zejména v přípravě budoucích učitelů nakonec chápán v některých případech
jako klad, protože dovoluje nasměrování pozornosti, na které by začátečník třeba nepo-
myslel. Jako další možnost se nabízí využití přímých hospitací vyučovacích hodin v kom-
binaci s následným rozborem jejich videozáznamů v seminářích na fakultě připravující
učitele.
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2.3 Video jako nástroj podporující
rozvíjení reflektivních kompetencí

Video se v posledních letech stává oblíbeným a často využívaných prostředkem rozvíjení
profesních znalostí a dovedností (budoucích) učitelů (srov. Brophy et al., 2004; Janík et
al., 2009; Černá, 2009; Stehlíková, 2009, 2010a,b a další). Video je využíváno k různým
účelům a různými způsoby, jak ukážeme v dalším textu.

2.3.1 Co lze prostřednictvím videa rozvíjet

Ve svém vyústění směřuje práce s videi k rozvíjení reflektivní kompetence učitele.
Reflektivní kompetence je součást obecné profesionální kompetence. Je to míra připrave-
nosti učitele diagnostikovat a hodnotit situace profesionálního jednání s cílem získat po-
znatky k pozitivnímu ovlivňování budoucí profesionální činnosti a k rozvíjení sekundární
intuice (srov. Slavík & Siňor, 1993, s. 156; Švec, 1994; Švec, 1995a). Návyk na reflexi
a rozvíjení reflektivní kompetence jsou důležité tím, že podporují celoživotní profesionální
učení a zlepšování vlastního výkonu. Poznatky mohou zastarat, avšak schopnost reflexe
je předpokladem průběžné aktualizace znalostí a nutnou podmínkou pro interpretaci
profesionální reality i pro odbornou komunikaci o ní. V tomto smyslu je reflektivní kom-
petence jedním z význačných předpokladů profesionality: je totiž východiskem pro po-
pis, výklad a zdůvodňování profesionální činnosti a jejích důsledků. Důsledky reflektivní
kompetence se v jednání učitele projevují jako: (a) motivovanost k sebereflexi, (b) do-
vednost vymezit kritéria (indikátory) kvality pedagogického jednání, popsat je, uspořádat
a s jejich pomocí v širších kontextech hodnotit průběh situací ve výuce (podle Wubbels &
Korthagen, 1990, s. 32).

Slavík a Siňor (1993, s. 158) připomínají, že jedna z obecných příčin pomalého a málo
účinného sdílení pedagogických poznatků spočívá v nedostatečné přípravě učitelů na
vědomou a komunikovanou analýzu vlastních pedagogických zkušeností. Rozvíjení pro-
fesní komunikace je značně ztíženo „profesionální osamělostí“ učitele v situacích výuky.
Na rozdíl od lékařů nemají dosud učitelé v praxi – s výjimkou hospitací – možnost vést
dialog s kolegy o svém řešení profesionálních situací. Citovaní autoři zdůrazňují, že pří-
slibem pozitivních změn jsou nové technické prostředky, zejména videozáznam, nejlépe
ve spojení s možnostmi počítače. Tím se dostávají k praktickým důsledkům pojmu reflek-
tivní kompetence učitele.

V průběhu výuky se učitel identifikuje s aktuálními situacemi, bezprostředně na ně re-
aguje a více nebo méně silně je prožívá. Dynamika pedagogických situací, nemožnost
zvnějšku se vidět v akci, „slepota“ k vlastním navyklým vzorcům chování a jiné příčiny
mu ztěžují zaujmout poznávací distanci a hlouběji analyzovat své jednání. Při retro-
spektivní analýze se pak projevuje mnoho zkreslujících efektů lidské psychiky (halo efekt,
efekt prvního dojmu, chyba kontrastu, vliv známosti, typizování, preferenční postoje,
vliv kauzálních atribucí atd.), které mohou vytěsnit důležité momenty nebo naopak nad-
sadit méně závažné jevy. Jak potvrzují zkušenosti z pohospitačních rozhovorů, v reflexi
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zážitků učitele z výuky se mnohdy ztrácejí právě ty okamžiky, které mohly být pro jeho
práci rozhodující.

S ohledem na uvedené považují četní autoři za důležité rozvíjet u učitelů jejich doved-
nosti, kompetence či schopnosti v oblasti detekce či identifikace výukových jevů a prob-
lémů. V zahraniční literatuře se v této souvislosti setkáváme s konstruktem schopnost
všímat si (ability to notice). Touto schopností se ve svém výzkumu zabývaly Sherinová
a Van Esová (2005; Schwindt, 2009; v češtině k tomu viz Stehlíková, 2010b). Autorky
identifikovaly tři hlavní složky ability to notice (podrobněji viz 3.4 a 4.2):

� schopnost rozpoznat, co je v dané výukové situaci důležité;

� schopnost vidět souvislosti mezi specifickými ději ve třídě a širšími teoretickými
koncepty;

� schopnost přemýšlet o konkrétní situaci a vyvozovat kontextově vázané závěry.

Jako do jisté míry konkurující vůči pojmu ability to notice se ve středoevropském pro-
středí uplatňuje pojem diagnostická kompetence. Např. Švec (1999, s. 23) uvádí, že dia-
gnostická kompetence spočívá v tom, že učitel dovede diagnostikovat nejen vědomosti
a dovednosti žáků, ale i jejich pojetí učiva, styly učení a další žákovy potenciality. Do
svého konceptu zahrnuje i diagnostiku vztahů mezi žáky a klimatu školní třídy. Edelen-
bos a Kubanek-Germanová (2004, s. 477) diagnostickou kompetenci (diagnostic compe-
tence) učitele cizího jazyka vymezují jako „schopnost interpretovat jazykový růst žáků,
zacházet s testovacími materiály (assessment material) a poskytovat žákům adekvátní
pomoc v reakci na danou diagnózu“. Podobně jako citovaní autoři hovoří o diagnostické
kompetenci jako všeobecném předpokladu, resp. kvalifikaci pro hodnocení výkonů i ně-
mecký autor Arnold (1999). Schrader (1989) propojuje diagnostickou kompetenci (dia-
gnostische Kompetenz) s učitelovým jednáním ve třídě a tímto koncept rozšiřuje. Navazuje
na Klauera (1982, in Schrader, 1989), který vymezuje diagnostickou kompetenci jako
schopnost získávat poznatky, které slouží aktuálním pedagogickým rozhodnutím. Schra-
der tedy dává do souvislosti učitelovu „diagnózu“ třídy a jeho následné jednání, přičemž
nezjednodušuje vyučování na aplikaci opatření podle aktuální „diagnózy“, ale bere v úva-
hu i učitelovo plánování a řízení učební činnosti žáků.

2.3.2 Čím je specifický proces učení se pomocí videa?

Jak uvádí Herzig a kol. (2004), videozáznam umožňuje studentům vstoupit do pomysl-
ného reflektivního dialogu s výukovou situací, v níž figurují buï oni sami (vlastní video),
nebo jiná osoba (cizí video). Díky videozáznamu mohou studenti nazírat své vlastní či
cizí jednání z odstupu, konfrontovat je se svými aktuálními představami a reflektovat je
na kognitivní úrovni. 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 na základě již získaných
znalostí;
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� zaměření pozornosti na jednotlivé aspekty umožňuje např. doplňovat, diferencovat či
korigovat mentální modely;

� substituční funkce – obraz, animace nebo filmová sekvence nabízí dosud chybějící
mentální model, který má být pomocí obrazů vystavěn (Herzig et al., 2004, s. 56).

Sledovat video však samo o sobě ještě neznamená se z něj učit. 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 transkript), jde o trans-
formační akt spojený s abstrahováním od konkrétních charakteristik situace, čímž se ome-
zuje prostor pro její interpretaci (srov. Herzig et al., 2004). Videodata jsou audiovizuální
data zachycená v sémanticky bohatých situačních kontextech. Obsah, tedy „to“, co je na
videozáznamu zachyceno, zde vystupuje v různých formách reprezentace. Porozumění
obsahu je založeno na kognitivní integraci reprezentací, kterou student provádí v okamži-
ku, kdy pozoruje, analyzuje a interpretuje videozáznam.

Na druhou stranu, komplexita videodat může blokovat procesy přijímání a zpracovávání
informací při pozorování videa. Pro učitele je typické, že zaměřují pozornost spíše na
třídu jako celek než žáky jako jednotlivce (srov. Carter et al., 1988). Vnímaní výuky uči-
teli se opírá o globálnější schémata, kde se obsahové prvky propojují s aktivitami učitelů
a žáků. Zkušení učitelé zpravidla disponují vysokou úrovní diagnostické kompetence,
využívají bohaté znalosti o učebních procesech žáků a propojují je s organizací třídy
(Carpenter et al., 1988). Lze tedy shrnout, že odlišnosti v expertnosti učitelů se promítají
do různé kvality vnímání a zpracovávání informací při analyzování videa. Učitelé experti
vidí video jinak než učitelé začátečníci a než studenti učitelství.

Přestože o učení (se) prostřednictvím videa existují již mnohé výzkumné poznatky,
některé otázky zůstávají nevyjasněné. Jaké znalostní struktury jsou aktivizovány při
pozorování cizího vs. vlastního videa? Do jaké míry může práce s videi vést k rozšíření
a proměně dosavadních znalostních struktur učitelů? Jak uvádí Seidelová et al. (2006),
zatím panuje shoda na tom, že video „někoho jiného“ se jeví jako vhodnější pro pozorování
modelového jednání, nabízí podněty směřující k rozšíření repertoáru učitelových didak-
tických strategií. Video „sebe sama“ je vhodné pro reflektivní učení, podporuje aktivizaci
znalostních struktur, což je východiskem k jejich rozšíření a k možné změně jednání.

2.3.3 Argumenty pro využití videa

Různí autoři uvádějí seznamy prostředků, jimiž lze podporovat učitele při pozorování
a interpretování výuky (viz Wallace, 1991, s. 63; Wajnryb, 1992, s. 23). Vedle přímé ob-
servace se na těchto seznamech objevují videozáznamy. Použití videa má několik výhod
oproti přímé observaci. Lze je zhlédnout v semináři, doma nebo online. Lze je mnohokrát
zastavit a znovu přehrát. Pozornost studentů může být nasměrována na detaily, které by
jinak zůstaly bez povšimnutí. Zpřístupnění videozáznamů na internetu umožňuje studen-
tům pracovat vlastním tempem, a tak podporuje jejich autonomii (Wuensch et al., 2008).
Vedle toho se uvádějí také další argumenty pro využití videa ve vzdělávání učitelů.
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Video jako prostředek pozvolného uvádění do komplexity výuky

Každá situace zachycená na videu nese množství informací. Jenom se na videa „dívat“
nemusí tudíž vést k žádoucím výsledkům. Je doloženo, že využívání videa je efektivní
tehdy, jsou-li studenti instruováni, aby svoji pozornost zaměřili na určitý aspekt výuky,
kolem něhož se následně rozvíjí diskuse (Baker, 1970). Abychom podpořili reflexi stu-
dentů, musíme jejich pozornost vést žádoucím směrem. K tomu lze využívat předem při-
pravených, zacílených úloh. Tento přístup vychází z Ellisova systému pro popis aktivit
používaných v učitelském vzdělávání (1990). Ellis rozděluje postupy výuky budoucích
učitelů na zkušenostní (vlastní výuka) a na postupy podporující uvědomění si (rozvíjí
porozumění základním principům). Tento druhý typ je vždy kombinací určitého typu dat
a různých typů úloh. Ellis zmiňuje tyto úlohy: srovnávání, příprava, evaluace, zlepšování,
adaptace, vyjmenovávání, výběr, řazení, doplňování a přeskupování. Vyjmenované pro-
cesy směřují k postupnému obohacování „subjektivní databáze“ různých variant řešení
profesionálních situací a podporují jeho flexibilitu.

Důležitou technikou v pregraduální přípravě učitelů (a jiných profesí, např. lékařů nebo
právníků – viz McAninch, 1995) je učení se pomocí případů (kazuistik), které jsou blízké
každodenním činnostem učitele. Učitelé analyzují případy z pedagogické praxe, které
jsou jim prezentovány různým způsobem, např. textem nebo videem. V těchto kazuisticky
orientovaných přístupech ke vzdělávání učitelů jde o to, jak propojit teoretické didaktické
pojmy s pozorovanými výukovými jevy. Podle Schierze (2000, s. 61) jde zejména o tzv.
koncepční pojmy, tj. o takovou třídu pojmů, které svůj význam získávají teprve prostřed-
nictvím příkladů/případů, což při didaktickém dorozumívání se o zkušenostech z výuky
hraje podstatnou roli.

Zahrnujeme sem pojmy, které jsou do značné míry vágní a neexaktní, což však neznamená, že
jsou neužitečné. Nejsou metodicky vytvářeny a kontrolovány se záměrem jednoznačnosti jako
např. pojmy matematické. Jejich funkční síla spočívá právě v tom, že odrážejí pojmovou vý-
znamovostí onu rozmanitost, jíž se vyznačuje to, co označují… Zkušenosti přenášíme pomocí
jazyka běžného dne do pojmů, které mají přibližný význam, ale teprve při dorozumívání se
pomocí příkladů/případů v tom či onom ohledu stávají ostřejšími (Schierz, 2000, s. 61).

Vzhledem ke komplexitě jevů, které videozáznam obsahuje, je třeba odstupňovat ob-
tížnost úloh, aby studenti učitelství nebyli vystaveni nepřiměřené kognitivní zátěži –
o tomto problému se v literatuře diskutuje v souvislosti s pojmem cognitive load (viz dále).

Video jako přídavná kapacita

Teorie kognitivního zatížení (cognitive load theory) je jednou z teorií vztahujících se k li-
mitované kapacitě – zejména paměti (Goldman, 1991) a poskytuje důležitý pohled na vý-
uku. Je založena na předpokladu, že pracovní paměť má jen omezenou kapacitu a výuka
by se měla plánovat s ohledem na tento fakt. V pracovní paměti lze uložit pouze sedm
(plus mínus dvě) položek nebo souborů položek najednou (Strickland, 2001, s. 416). Při
zpracování informací může být toto číslo ještě menší. Na druhou stranu se velikost a kom-
plexita těchto položek zdá být neomezená (Sweller et al., 1998). Dlouhodobá paměť má
neomezenou kapacitu. Informace v ní jsou organizovány ve znalostních strukturách
specifických pro jednotlivé obory známých jako schémata (Sweller et al., 1998).
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Schémata kategorizují informace podle toho, jak budou použity, a získávají se a auto-
matizují rozsáhlou praxí. Jejich počet a komplexita jasně odlišují experty od noviců. Mají
proto dvě funkce – organizace informací v dlouhodobé paměti a zvýšení kapacity paměti
krátkodobé/pracovní. Kognitivním zatížením je myšleno zatížení kognitivních zdrojů
jedince. Důležité pro design výuky (i pro práci s videem) je kognitivní zatížení pracov-
ní/krátkodobé paměti. Teorie kognitivního zatížení říká, že pokud bude kognitivní zátěž
kladená na žáka příliš velká (proces řešení bude příliš složitý), nezbydou žádné volné
kognitivní zdroje na vytváření schémat, což by měl být primární úkol výuky.

Při práci s videem lze výše uvedené poznatky zohledňovat. Výhodné je využívat videa
zakomponovaného do multimediálních aplikací. Schwan (1999, s. 151) k tomu píše:

Zatímco klasické video představuje určitou jednotku, která je typicky vnímána jako sama pro
sebe; multimediální video je různým způsobem kontextualizované. … 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.

Video jako prostředek rozvíjení jazyka profese a profesionálů

Jak bylo uvedeno, videozáznam zachytí pedagogické situace mnohem komplexněji než
lidská paměť. Dovoluje vracet se k jednotlivým epizodám, popisovat je, hodnotit a re-
flektovat jejich klíčové momenty. A co je patrně rozhodující – videozáznam umožňuje
učiteli, jeho kolegům ve škole i dalším odborníkům nejen zamýšlet se nad průběhem
výuky, ale především o něm diskutovat. V diskusi mohou být nejenom účinně odkrývány
různé stránky výchovného procesu, ale rozmanitost pohledů snižuje i nebezpečí jedno-
stranné interpretace a nekontrolovaného individuálního zkreslení. Kromě toho, a to je pro
rozvíjení profesionality a zároveň i pro zvyšování kvality reflexe zvlášť závažné, opako-
vaný návrat k videozáznamu dovoluje zpřesňovat argumentaci. To jest hledat přiléhavé
pojmy pro nejdůležitější prvky a souvislosti ve struktuře výuky a zdůvodňovat úsudky
a soudy. Přitom se rozvíjí kritické profesionální myšlení a přirozeným způsobem se utváří
profesionální komunita.

Mluvíme-li o argumentaci a jejím zpřesňování, obracíme pozornost k interpretaci výuky
za pomoci pojmů či kategorií – jak na úrovni významového rozlišování (toto je shodné
s tímto), tak rozlišování hodnotového (toto je lepší než tamto). Pojmy či kategorie vyme-
zují a strukturují reflektující diskusi nad videozáznamy výuky, udávají její témata a určují
její řád. Tím lépe vyniknou jevy, které indikují kvality pedagogické činnosti a slouží jako
základ reflexe. Orientační pojmy jsou tedy vodítkem pro postupné zaměřování pozornosti
a zároveň vybízejí účastníky reflektující komunikace ke vzájemnému srovnávání hodno-
tících a rozlišujících kritérií, k argumentaci, ke zdůvodňování soudů nebo úsudků apod.

Pojmy mohou být do diskuse zavedeny předem na základě systému interpretačních a po-
suzovacích kategorií, nebo mohou být formulovány až následně, vyplývají tedy z dis-
kuse. Tento rozdíl je vyjádřen v odlišení předem strukturované a následně strukturované
reflexe (Slavík & Siňor, 1993, s. 163 n.). Předem strukturovaná reflexe se opírá o teoreticky
zakotvený posuzovací systém. Ten zpravidla má vysoký informační a tedy i rozhodovací
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potenciál, který z něj vytváří cenný nástroj pro didaktickou reflexi (srov. Simon & Boyer,
1974; Borich & Madden, 1977). Jak uvádějí Slavík a Siňor (1993, s. 163 n.), předem
strukturovanou reflexi lze výhodně použít pro skupinové hodnocení v počítačové síti se
zpracováním statistik hodnocení v reálném čase. Počítačová síť dovoluje hromadné indi-
viduální vkládání hodnotících dat a umožňuje jejich okamžité kvantitativní zpracování.
Během sekund získává skupina hodnotitelů přehled o celkových výsledcích posouzení
daného videozáznamu a každý jednotlivec může porovnávat svoje názory s názory ostat-
ních. Počítač nabízí jak grafické výstupy, tak i kvantitativní analýzy. Např. seznámení
s rozptylem názorů ve skupině nebo s korelacemi jednotlivých kritérií může být pro re-
flektující diskusi závažné. Uchování dat na paměťových médiích navíc umožňuje srov-
návat výsledky různých skupin v libovolně dlouhých časových odstupech. To všechno
otevírá široké možnosti pro využití posuzovacích systémů v praxi přípravy učitelů.

Potíž vzniká tehdy, jestliže předem strukturovaným a zdůvodněným systémem kategorií
je nadmíru uzavřen rámec interpretace. Tím je sice umožněno opakované ověřování,
avšak zároveň hrozí nebezpečí ztráty důležitých informací, protože kategorizace má
mezery: nikdy nemůže obsáhnout všechno. Pozorovatel je tedy systémem kategorií sice
soustředěn na určité typy faktů, ale vinou mezer v systému je „slepý“ pro jiné, systémem
neočekávané, avšak v aktuálním kontextu možná důležitější fakty.

Z uvedeného důvodu je vhodné kombinovat předem strukturovanou reflexi, vedenou
předjednaným systémem kategorií, s reflexí následně strukturovanou, která má k dispo-
zici úplný intuitivní a jazykový potenciál pozorovatele. Tento rozdíl tradičně reprezentují
dva typy pozorovacího záznamu při pedagogických hospitacích: kriteriální – předem ka-
tegorizovaný (form-scale) a otevřený – přístupný pro každý typ faktů (form-open ended).
Pozorovací záznamy mohou sloužit jako opora pro diskusi spojenou s argumentací a roz-
víjením profesionálního jazyka jak při „živé“ hospitaci, tak při hospitaci prostřednictvím
videozáznamu.

Klíčovou otázkou navazující na výše uvedené je, jakými konkrétními způsoby lze video
v učitelském vzdělávání používat. O tom pojednává druhá část této knihy.
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II. VIDEO V UČITELSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ:
ZAHRANIČNÍ A DOMÁCÍ ZKUŠENOSTI
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3 VIDEO V UČITELSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ –
HISTORICKÉ OHLÉDNUTÍ

Tomáš Janík, Eva Minaříková

Video se v posledních letech stává oblíbeným a často využívaným prostředkem rozvíjení
profesních znalostí, dovedností a kompetencí (budoucích) učitelů. V této části knihy ne-
cháme čtenáře nahlédnout do různých způsobů využívání videa a videozáznamu v učitel-
ském vzdělávání – pozornost přitom zaměříme na významné zkušenosti zahraniční i domácí.

3.1 Video v učitelském vzdělávání včera a dnes

Filmové záznamy a později videozáznamy výuky se v učitelském vzdělávání začaly
využívat začátkem 60. let 20. století. Toto období lze označit za první vlnu zájmu o video
v učitelském vzdělávání (Sherin, 2004). Spolu s tím, jak se snižovaly náklady na pořízení
videotechniky, rostl i entusiasmus pro její využívání v učitelském vzdělávání. Následující
odstavce poskytnou stručný přehled historie využívání videa ve vzdělávání učitelů v za-
hraničí i u nás.

V 60. letech minulého století se videotechnika stala dostupnější a snáze přenosnější. Vzdě-
lavatelé učitelů rozpoznali velký potenciál, který by využití videa mohlo mít pro učitelské
vzdělávání a začali video integrovat do vzdělávacích programů. Způsob využití videa,
který v tomto období převládal, spočíval v pořizování videozáznamů mikrovyučování
a zpětné vazbě založené na daném videozáznamu. Po proběhnutí zpětné vazby (budoucí)
učitel danou vyučovací hodinu realizoval znovu. Tento cyklus se opakoval, dokud si (bu-
doucí) učitel plně neosvojil požadovanou dovednost (více viz např. Borg, 1969; 1972).
Myšlenka mikrovyučování vychází z behaviorismu a z předpokladu, že vyučování je jasně
definovaná a strukturovaná aktivita, která se dá rozložit na menší jednotky – odtud mikro-
vyučování (vyučování na mikro úrovni). Vyučování se omezilo co do času, velikosti třídy
a vyučovacích postupů. Student měl tedy možnost soustředit se především na svou snahu
a na nácvik jednotlivých dovedností (Sherin, 2004, s. 3).

V 70. letech 20. století se ve využití videa v učitelském vzdělávání uplatňovala především
metoda interakční analýzy/analýzy vyučovacích hodin. (Budoucí) učitelé se učili při sle-
dování videozáznamu používat pozorovací nástroje (dotazníky, pozorovací archy – např.
Flanders, 1970) a analyzovat pozorované hodiny. V pozadí stál opět předpoklad, že vyu-
čovací hodiny se dají rozčlenit do menších celků – podobně jako u mikrovyučování (Sherin,
2004). Bylo zkoumáno, jaké postupy by měli učitelé používat, ale nikoliv proč jsou tyto
postupy efektivní.
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Začátkem 80. let 20. století došlo k obratu od behaviorismu ke kognitivní psychologii.
Vzdělávání učitelů se začalo více soustředit na myšlení učitelů, méně na jejich chování.
Vyučování bylo považováno za komplexní, nejasně definovanou a nejasně strukturo-
vanou aktivitu (srov. kap. 1). Využití videa v učitelském vzdělávání se soustředilo na tzv.
modelování expertního vyučování. Založen na myšlence, že začínající učitelé se mohou
mnohé naučit od učitelů-expertů, tento přístup využíval např. srovnání videozáznamů
výuky začínajících a zkušených učitelů nebo komentáře, které k videozáznamu výuky
poskytl expert. Takto se měli (budoucí) učitelé seznámit nejen s tím, co učitelé-experti
dělají, ale také proč to dělají (Sherin, 2004, s. 5).

Na přelomu 80. a 90. let minulého století se ve vzdělávání učitelů začaly, podobně jako
při přípravě prváníků či ekonomů, prosazovat tzv. případy (např. Shulman, 1992). Případy
byly prezentovány jako vyprávění, později programy vzdělávání (budoucích) učitelů za-
čaly využívat videozáznamy k vytváření tzv. video případů (video-based cases; např. Co-
peland & Decker, 1996). Očekávalo se, že práce s případy pomůže (budoucím) učitelům
zvyknout si reflektovat výuku a vytvořit si strategie řešení problémů (Sherin, 2004, s. 7).

Na začátku 90. let se začaly vyvíjet hypermediální programy, kde se video propojovalo
s textem a obrázky. Rozvoj hypermediálních programů byl podpořen rozvojem informač-
ních technologií a digitalizací videa. Hypermediální programy umožňují přistupovat k vi-
deu z různých úhlů a kategorizovat videozáznamy podle různých kritérií. V podobných
programech byl většinou účastníků představen videozáznam spolu s určitou kostrou,
která měla řídit jejich bádání (pro stručný přehled některých hypermediálních programů
viz kap. 3.2).

V současné době je vzahraničí rozvíjeno mnoho přístupů k využití videa v učitelském
vzdělávání, z nichž některé budou představeny v kapitola 4. Jedná se pouze o vybrané
postupy zaměřující se na učitele přírodovědných předmětů a matematiky bez nároku na
reprezentativnost.

Také v České republice má využívání videa v učitelském vzdělávání úctyhodnou tradici.
Ta sahá přibližně do 70. let minulého století a je spojena s několika pracovišti. V abeced-
ním pořadí zmiňujeme především pracoviště v Brně, v Hradci Králové a v Praze.

V audiovizuálních centrech Vysokého učení technického a Univerzity J. E. Purkyně v Brně
byla rozvíjena videodidaktika (viz např. sborník Videodidaktika, 1987). Dalo by se říci,
že se jednalo o určitý didaktický obor, v jehož rámci se vytvářely a zkoumaly různé způso-
by využití televizní techniky a videotechniky ve výchově a vzdělávání na různých typech
a stupních škol. Vedle tvorby televizních programů a videoprogramů se hledaly možnosti
využití televizní techniky a videotechniky v přípravě na učitelskou profesi (Macek, 1984/85;
Budiš, 1985/86; Švec, 1987; Maňák, 1989 a další). Některé z těchto aktivit byly po roce
1989 přeneseny na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. V rámci rozvojových
a výzkumných projektů zaměřených např. na nácvik řešení nestandardních situací u bu-
doucích učitelů (Kolektiv autorů, 1995) či na přístupy k diagnostice pedagogických
dovedností (Švec et al., 2000, 2002) byly ověřovány různé způsoby využívání video-
techniky a videozáznamů (např. Budiš, 1995; Švec, 1995; Řezáč, 1995; Řezáč & Horká,
2000). V současné době se na brněnské pedagogické fakultě uvedené aktivity realizují za
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přispění pracovníků Institutu výzkumu školního vzdělávání (Janík & Miková, 2006;
Janíková a kol., 2008; Šmerdová, 2008 a další).

Problematika spadající do oblasti videodidaktiky má silnou tradici také v Hradci Králové,
a to jak na tamější pedagogické fakultě, tak na hradecké Lékařské fakultě Univerzity Kar-
lovy. Zásadní význam má monografie s názvem Výuková televize v klinických oborech
(Hlava, Bím, & Lounek, 1986), která přináší ucelený rozbor základních otázek zavádění
televizní techniky do vzdělávání a výchovy studentů lékařství. Důležité jsou také aktivity
realizované na hradecké pedagogické fakultě. Ty směřují od otázek využití výukové tele-
vize v přípravě budoucích učitelů (Mareš, 1976) přes zkoumání potenciálu videotechniky
pro dokumentaci reálných situací ve výuce (Holý & Rychtera, 1995) až k rozpracování
teorie a koncepce vytváření pedagogických dovedností studentů učitelství (Svatoš &
Holý, 2000, 2002).

Také na pražské pedagogické fakultě se dlouhodobě využívá videotechniky a videozá-
znamů, a to především při rozvíjení komunikačních dovedností studentů učitelství (Vy-
skočilová, 1986). Již v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. stol. se zde ustálila tradice
reflektovaných videozáznamů mikroteachingu při simulované studentské výuce na semi-
nářích, a také didaktických analýz videozáznamů výuky studentů na praxích, rozvíjená ve
spolupráci s oddělením vyučovací techniky. Z těchto zkušeností se počátkem devadesá-
tých let rozvinul model počítačem podporované didaktické analýzy videozáznamů výuky
při přípravě budoucích učitelů (např. Slavík & Siňor, 1993; Slavík, (2001). V posledních
letech je na této fakultě video dále využíváno mnoha různými způsoby – zejména obo-
rově didaktickými (např. Slavík & Siňor, 1993; Mazáčová, 2009; Stehlíková, 2009, 2010
a kap. 5.2 v této knize).

V české odborné literatuře jsou popsány ještě další způsoby využívání videa v učitelském
vzdělávání. Bez nároku na úplnost jmenujme např. zkušenosti pardubické (Černá, 2009
a kap. 5.1 v této knize) či olomoucké (Nelešovská, 2003) a dále zkušenosti z Filozofické
fakulty UK v Praze (Bidlová & Gillernová, 2006) a z Výzkumného ústavu pedagogického
v Praze (kap. 5.3 v této knize). Kap. 5 podrobněji představuje trojici vybraných přístupů
k využívání videa v přípravě budoucích učitelů v rámci České republiky. Jedná se o do-
stupný výběr případů, jenž si nečiní nároky na reprezentativnost.

3.2 Základní způsoby využívání videa v učitelském vzdělávání

Tyto způsoby lze rozdělit do čtyř kategorií – video jako ilustrace, video jako prostředek
rozvíjení pedagogického myšlení, video jako východisko pro intervence a integrativní
přístup – které zde krátce představíme.

Video jako ilustrace

Videozáznam vyučovací hodiny zachycuje vizuální stránku výukových jevů a procesů
probíhajících ve třídě a umožňuje jejich archivaci a katalogizaci. Ve svém souhrnu tvoří
tyto videozáznamy databázi různých aspektů různých výukových situací v různých
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organizačních formách v různých vyučovacích předmětech na různých typech a stupních
škol v různých zemích světa. Tyto videozáznamy nám umožňují pozorovat různé učeb-
ně-vyučovací kultury, scénáře a zaběhlé postupy (Hiebert, Gallimore, & Stiegler, 2002).
Takovéto databáze (LessonLab, Videoportal) budou představeny níže.

Videozáznam zpravidla zachycuje prototypické situace a ilustruje běžnou, dobrou či
dokonce excelentní praxi, přičemž je žádoucí, aby studenti učitelství tuto dobrou praxi ve
svých třídách napodobili. Takovým způsobem je možno prezentovat například „ukáz-
kovou“ hodinu laboratorní práce ve výuce chemie na 2. stupni základní školy. Video je
v takovém případě využíváno jako organizačně nenáročná alternativa přímé observace
v hodinách. Video jako ilustrace je zřídka jediným účelem použití videa v učitelském
vzdělávání. Častěji tvoří základ komplexnějších postupů (viz dále).

Video jako prostředek rozvíjení pedagogického myšlení

V návaznosti na „sledování“ videozáznamu výuky je možné vyvíjet celou řadu analytic-
kých aktivit, které nejen u začínajících učitelů přispívají k rozvoji pedagogického myš-
lení a učitelských kompetencí. Jelikož podle mnoha expertů na vzdělávání učitelů dívat se
neznamená vidět, pokud chceme rozvíjet pedagogické myšlení budoucích učitelů, je
potřeba zaměřit jejich pozornost žádoucím směrem. Teoretickým zázemím tohoto pří-
stupu jsou zpravidla konstruktivistické teorie učení a koncept reflektivního praktika (viz
kap. 1). Podrobný rozbor videozáznamu může směřovat nejen k hlubšímu pochopení
toho, co se v konkrétní sledované výuce odehrává, ale i k tříbení pozorovacích dovedností
a analytických schopností. Konfrontace několika různých videozáznamů pak může vést k
rozšíření učitelova didaktického repertoáru (vhled do alternativních možností jednání, ře-
šení problémů). Studenti mohou vytvářet kritéria či indikátory kvality výuky a pokoušet
se je aplikovat při pozorování videozáznamu; hledat významy jednotlivých situací a se-
řazovat je podle určitých kritérií; rekonstruovat vzorce jednání a interakce zúčastněných
osob; rekonstruovat subjektivní teorie aktérů a konfrontovat je s vědeckými teoriemi;
s ohledem na analyzované situace provádět myšlenkové experimenty a posuzovat možnosti
a meze jednotlivých alternativ řešení (srov. Herzig et al., 2004). Situaci zaznamenanou na
videu je možné studentům prezentovat jako případ či problém spolu s výzvou, aby se
s ním myšlenkově konfrontovali. S videozáznamem se pracuje badatelským způsobem –
mohou se provádět např. interakční či jiné analýzy. S krátkými, autentickými videozázna-
my lze pracovat v duchu zakotvené výuky (anchored instruction) a řízeného objevování
(guided discovery) (Lawe & Wenger, 1991). Cílem může být také vypracování a preci-
zování odborného jazyka učitelské profese (didaktického metajazyka).

Podobně jako při využití videa k ilustraci (viz výše) lze pro modelování učitelské expert-
nosti využít nejen videozáznam výuky učitele-experta, ale i záznamy běžné praxe či po-
zději videozáznam vlastní výuky konkrétních začínajících učitelů. Videozáznamy výuky
učitele-experta lze využít ke konfrontaci didaktické teorie a vyučovací praxe; je možné
s oporou o ně definovat důležité koncepty dobré praxe. Takto získané poznatky lze revi-
dovat na základě srovnání s videozáznamy „běžné“ výuky, která umožňuje lépe nahléd-
nout na každodenní výukovou realitu. Pro konkrétní příklady tohoto přístupu viz dále
v kap. 4 a 5 (viz také Petko & Reusser, 2005; Moyle, 2007).
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Video jako východisko pro intervence

Cílem reflexe videozáznamu vlastní výuky je vnímat a uvědomovat si své jednání ve
výuce, poznávat své subjektivní teorie a strategie jednání, což vede ke zkvalitňování
pedagogického jednání učitele. Významnou roli sehrávají učitelův kritický přítel (popř.
kouč) či kolegové, se kterými učitel diskutuje hledaje nové alternativy svého jednání.

Specifickou oblastí je vedení tzv. mikrovyučování – microteaching (u nás Svatoš, 1997;
Borg, 1969, Borg, 1972) nebo také metoda videotréninku interakcí (VTI), která se zamě-
řuje na pomoc při zvládání komunikačních a interakčních problémů (Janík & Miková,
2006; viz kap. 11). Analýza videozáznamu vlastní výuky se odehrává v rámci tzv. zpětno-
vazebního rozhovoru, který vede supervizor, kouč, ve VTI nazvaný videotrenér. Důleži-
tou roli zde hrají otázky videotrenéra, které podněcují (budoucího) učitele, aby přemýšlel
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 a jak by mohl jednat.

Pokud je v rámci videotréninku zaměřena pozornost na konkrétní vzdělávací obsahy,
např. na problém jejich didaktického ztvárňování ve výuce, je možné hovořit o oborově
didaktickém koučování (srov. Staub, 2001, 2004; Jelemenská, 2010; Matsumura et al.,
2010). Koučem může být např. učitel s dlouholetou praxí (fakultní učitel) nebo oborový
didaktik. Fischler a Schröder (2003) docílili pomocí oborově didaktického koučování
u učitelů fyziky výrazného zlepšení jejich oborově didaktických dovedností. Prostřed-
nictvím několika rozhovorů mezi učitelem expertem (koučem) a učitelem novicem nad
konkrétními situacemi z každodenní výuky dokázali u začínajících učitelů rekonstruovat
některé z jejich subjektivních teorií. Typickým příkladem subjektivních teorií začína-
jících učitelů může být jejich přesvědčení, že rychlým zprostředkováním vzdělávacích
obsahů pomocí jimi vybrané metody dosáhnou nejlepších vzdělávacích výsledků. Po
uskutečnění oborově didaktického koučování byla ve vyučovacích hodinách realizova-
ných zkoumanými učiteli pozorována vyšší orientace výuky na žáka a došlo také ke sní-
žení podílu frontální výuky (Fischler & Schröder, 2003, s. 59). Teoretickým zázemím
těchto přístupů jsou teorie behaviorální změny, později se uplatňují také sociálně kogni-
tivní teorie učení.

Video jako prostředek multifunkční – integrativní přístup

Tento způsob práce s videem a videozáznamy je zpravidla rozvíjen v návaznosti na funkce
výše uvedené (video jako ilustrace, jako prostředek rozvíjení pedagogického myšlení
a jako východisko pro intervence). Jádrem těchto přístupů je promyšlené zapracovávání
videozáznamů výuky do elektronického učebního prostředí (často interaktivního), které
(budoucím) učitelům umožňuje konfrontovat se s videozáznamy a myšlenkově je zpraco-
vávat s přesahem k jejich vlastní výuce. Zpravidla se zde počítá i s možností tutoringu či
koučingu. Jsou-li videozáznamy součástí interaktivního učebního prostředí, je možné
navíc využít možností, které nabízí internet, např.: zhlédnutí videozáznamu se může stát
výchozím bodem pro navazující diskusi v „zaměřené skupině“ (focus group), 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,
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kdy student zhlédne krátký videozáznam problémové situace, který bude ukončen v mo-
mentě, kdy má dojít k řešení problému. Úkolem studenta bude do dialogového okna zapsat,
jak by situaci vyřešil on sám, kdyby se v ní ocitl.

Poté bude moci zhlédnout závěr sekvence obsahující řešení situace a konfrontovat je se
svým návrhem. Ve výše popsaném pojetí je video chápáno jako obohacení e-learningu,
pro nějž je klíčová interaktivita (srov. Petko & Reusser, 2005; Krammer & Hugener,
2005). Internetové učební prostředí umožňuje, aby se zhlédnutý videozáznam výuky stal
východiskem pro skupinovou diskusi formou e-mailu nebo chatu. Interaktivita je zajiště-
na také tím, že internetové učební prostředí umožňuje propojovat video s dalšími formáty
– doplňkovými materiály, jako jsou učitelova příprava na výuku, pracovní listy, trans-
kripty, komentáře, reflexe aj. Video jako nástroj umožňující diagnostikovat učitelovy
reflektivní kompetence může plnit funkci diagnostického či výzkumného nástroje.

V současné době je k dispozici celá řada elektronických učebních prostředí založených na
videozáznamech výuky, která přinášejí nové impulsy pro profesionalizaci učitelů (srov.
Ulewicz & Beatty, 2001; Brophy et al., 2004; Welzel & Stadler 2004; Krammer &
Hugener, 2005; Petko & Reusser, 2005; Seidel et al., 2009). Jsou v nich zapracovány vi-
deozáznamy z výuky různých vyučovacích předmětů, z různých typů a stupňů škol,
z různých zemí světa. Uvedeme zde stručný přehled (Janík et al., 2009):

� VisibilityTM technology platform – uskutečňuje se v LessonLab Research Institute.
Pomáhá učitelům analyzovat situace z běžné praxe. Využívá nejen videa, ale i doku-
menty, komunikace mezi účastníky, emaily atd. Vyžaduje aktivní demonstraci apli-
kace teoretických konstruktů na dané videosekvence.

� VAST (Video Analysis Support Tool) – software, který umožňuje pracovat s videem
z vlastní třídy a poskytuje pomocné kroky (scaffolding) k tomu, aby byl učitel sám
schopen video analyzovat.

� IMST – program na CD, vytvořený jako součást rakouského projektu Innovations in
Mathematics, Science and Technology Teaching.

� LUV (Lernen aus Unterrichtsvideos) – německý počítačový program umožňující sle-
dovat ukázky z hodin fyziky a na základě pozorování hodnotit různé stránky výuky.

� MILE (Multimedia Interactive Learning Environment) – elektronické prostředí ilust-
rující výuku matematiky na prvním stupni ZŠ ve třech zemích (Nizozemí, Velká Bri-
tánie, Finsko).

� ILF (Inquiry Learning Forum) – on-line prostředí vytvořené v USA. Využívá nejen
videa, ale i plány hodin, diskusní fóra apod.

� Videoportal – on-line prostředí Pedagogického institutu univerzity v Curychu.

V této části knihy blíže představíme zahraniční programy vzdělávání učitelů SteLLA,
Cyklus řešení problémů, Videokluby a LUV (kap. 4) a také některé přístupy k využití vi-
dea ve vzdělávání učitelů, které se v současné době používají v České republice (kap. 5).
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4 VIDEO V UČITELSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ:
VYBRANÉ ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

Eva Minaříková

V této kapitole budou stručně představeny čtyři příklady zahraničních zkušeností s využitím
videa v učitelském vzdělávání. Jedná se o programy: SteLLA, Cyklus řešení problémů,
Videokluby a LUV.

4.1 STeLLA: program dalšího vzdělávání
učitelů přírodovědných předmětů

Program SteLLA (Science Teachers Learning from Lesson Analysis – učitelé přírodo-
vědných předmětů se učí z analýzy hodin) si klade za cíl rozvíjet znalosti vybraného
obsahu u učitelů přírodovědných předmětů čtvrtých až šestých ročníků základních škol
a zároveň zlepšovat jejich vyučovací strategie. Prostředkem jsou přírodovědné semináře
a analýza videozáznamů hodin účastníků programu. Účastníci se učí videozáznamy ana-
lyzovat ze dvou pohledů – z hlediska souvislého příběhu obsahu a myšlení žáků (viz dále).
Následující text stručně představí východiska, design a výsledky programu SteLLA.

4.1.1 Teoretická východiska

Program profesního vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů STeLLA vychází ze
dvou vzájemně propojených teorií učení a vyučování. Prvním východiskem je teorie
situovaného poznávání (situated cognition), podle které je učení výrazně ovlivněno kon-
textem. Učení a znalosti neexistují nezávisle, ale jsou strukturovány interpersonálními
interakcemi a pokusy o řešení problému v každodenních situacích. Fyzické a sociální
prožitky, stejně jako situace, ve kterých se učící se nalézá, a nástroje, které používá, jsou
podle této teorie nedílnou součástí učebního procesu (Collins & O´Brien, 2003, s. 324).
Podle Browna, Collinse a Duguida (1989, s. 32) mnoho metod vzdělávání postuluje
separaci znalostí a jednání a považuje vědění za celistvou, samostatnou a soběstačnou
substanci, teoreticky nezávislou na situaci, ve které je získáno nebo používáno. Nedoce-
něním situované povahy kognice vzdělávání nepodporuje dosažení svého vlastního cíle –
poskytování použitelného, stabilního vědění (Brown, Collins, & Duguid, 1989, s. 32).

Aby byl proces učení co nejpřirozenější a nejúčinnější, má vycházet z enkulturace – po-
dobně, jako když se např. dítě učí mluvit. Žáci by se měli zabývat autentickými akti-
vitami, resp. běžnými praktikami dané kultury. Většina aktivit, kterých se žáci ve škole
účastní, nejsou aktivity, kterými se zabývají skuteční odborníci v daném oboru – nedávaly
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by smysl v kontextu kultury, ke které by měly patřit. Takovými aktivitami získávají žáci
nepřesnou představu o tom, co vlastně daní odborníci skutečně dělají (Brown, Collins, &
Duguid, 1989, s. 34).

Collins (2006, s. 47) navazuje na podobné úvahy a poukazuje na fakt, že po většinu
historie učení a vyučování bylo učení založeno na modelu učňovství (apprenticeship).
Také v moderní společnosti je tento model stále aktuální (učení se prvnímu jazyku,
získávání důležitých dovedností v prvním zaměstnání apod.).

V návaznosti na výše uvedená východiska byl proto tento pojem aktualizován a rozšířen.
Začal se užívat pojem kognitivní učňovství (cognitive apprenticeship; Brown, Collins, &
Duguid, 1989; Collins, 2006). Kognitivní učňovství je příkladem konstruktivistické teorie
učení, ovlivněné mimo jiné myšlenkami Vygotského (Woolfolk Hoy, 2002, s. 679).
Základní myšlenkou tohoto přístupu je rozvoj konceptů vyrůstajících z autentické akti-
vity (Brown, Collins, & Duguid, 1989, s. 39). Učňovství znamená, že se tento přístup za-
měřuje především na postupy, které používají experti při řešení komplexních úloh,
přičemž zdůrazňuje, že vědění se musí získávat při řešení problémů z reálného života
(Collins, 2006, s. 48). Slovo kognitivní vyjadřuje, že se jedná spíše o kognitivní doved-
nosti a procesy spíše kognitivního než fyzického charakteru. Tradiční učňovství se vyvi-
nulo především v oborech, kde jsou cílové dovednosti viditelné a žáci i učitelé je tedy
mohou bez problémů pozorovat, komentovat a opravovat (Collins, 2006, s. 48). V sou-
časné škole mají ale učitelé omezenou možnost reagovat na to, jak žáci používají své
znalosti a dovednosti při řešení problémů, protože nevidí kognitivní procesy, které žákům
v hlavě probíhají. Stejně tak žáci nemají přístup ke kognitivním procesům, které probíhají
při řešení problémů u učitelů (Collins, 2006, s. 48). Kognitivní učňovství má za úkol tyto
neviditelné procesy vynést na světlo, aby je žáci mohli pozorovat, používat a trénovat. Col-
lins (2006, s. 49-53) předkládá principy pro vývoj učebních prostředí založených na pří-
stupu kognitivního učňovství (tabulka 1). Tyto principy se týkají čtyř dimenzí, které tvoří
každé učební prostředí – obsah (content), metody (method), sekvencování (sequencing)
a dimenze sociální (sociology).
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Tabulka 1

Principy pro vývoj učebních prostředí založených na přístupu kognitivního učňovství

Dimenze obsahu Typy vědění potřebné k expertnosti

Znalost domény Specifické koncepty, fakta a postupy vlastní
dané doméně

Heuristické strategie Obecně použitelné techniky pro splnění úkolu
Kontrolní strategie Obecné přístupy pro řízení procesu řešení
Učební strategie Vědět, jak se učit nové koncepty, fakta a postupy

Dimenze metod Způsoby podporující rozvoj expertnosti

Modelování Učitel předvádí úkol, aby ho žáci mohli
pozorovat

Koučování Učitel pozoruje a facilituje, zatímco žáci
pracují na úkolu

Scaffolding Učitel poskytuje oporu, aby pomohl žákům
splnit úkol

Artikulace Učitel povzbuzuje žáky, aby verbalizovali
své znalosti a myšlenkové procesy

Reflexe Učitel umožňuje žákům porovnat svůj výkon
s ostatními

Zkoumání Učitel vybízí žáky, aby přinesli a řešili vlastní
problémy

Dimenze
sekvencování

Způsoby řazení učebních aktivit

Zvyšování obtížnosti Smysluplné úlohy se stupňující se obtížností

Zvyšování rozmanitosti Trénink v širokém spektru situací,
aby se zdůraznilo široké použití

Od globálních po lokální V první fázi důraz na konceptualizaci celé
dovednosti úlohy, následně provedení částí

Sociální dimenze Sociální charakteristiky učebního prostředí

Situované učení Žáci se učí prací na realistických úkolech

Komunita praxe Diskuse o různých způsobech, jak splnit úkol
Vnitřní motivace Žáci si dávají osobní cíle
Spolupráce Žáci pracují na splnění úkolů společně

(Collins 2006, s. 50)
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4.1.2 Cíl a zaměření práce s videem

Ačkoliv literatura týkající se programů profesního vzdělávání je rozsáhlá, popisy těchto
programů se často soustředí na jejich formu, méně však na obsah. Také vztah formy a ob-
sahu není v literatuře dostatečně popsán. Program STeLLA má být prvním krokem k pro-
zkoumání právě tohoto vztahu (Roth et al., 2011). Autoři programu STeLLa na základě
studia relevantní výzkumné literatury vybrali několik myšlenek (viz dále), které mají
značný potenciál pro zlepšení učitelského vzdělávání, praxe a učení žáků v rámci jedno-
letého programu. Aby byl účinek významný v omezeném čase, autoři předpokládali, že se
musí zaměřit na omezený okruh témat, ale pracovat s nimi do hloubky (Roth et al., 2011).

Znalost obsahu u učitelů přírodovědných předmětů

Podle Rothové et al. (2011) jsou potřeby učitelů prvního stupně základních škol v USA,
pokud jde o znalost obsahu, zdokumentovány. Mají malou průpravu v didaktice přírodo-
vědy a ještě menší v oblasti přírodovědných disciplin, které mají vyučovat. Učitelé hovoří
o nedostatečných znalostech obsahu a o rozpacích, když mají tyto obsahy vyučovat (ibid.).
Jejich znalosti nestačí na to, aby mohli rozpoznat mylné představy u svých žáků a pra-
covat na jejich přehodnocení. Někteří dokonce podléhají stejným mylným představám
(Smith, 1987). Jedním z cílů programu STeLLA proto je posílení znalosti obsahu příro-
dovědných předmětů u učitelů prvního stupně základních škol.

Dva typy didaktických znalostí obsahu

Druhý cíl programu STeLLA směřuje k rozvoji didaktických znalostí obsahu (Shulman,
1986). Autoři programu vycházeli z odborné literatury (např. Van Es & Sherin, 2008)
a z analýz videostudií TIMSS (Roth, 2009) a identifikovali dva typy didaktických zna-
lostí obsahu, které mají největší potenciál ovlivnit učení žáků i učitelů během jednoho
roku. Šlo o znalost souvislého příběhu obsahu (coherent content storyline) a znalost myš-
lení žáků (student thinking).

Jak ukázala videostudie TIMSS, v úspěšnějších zemích učitelé využívali více aktivit pro
rozvíjení vybraných vědeckých idejí a organizovali hodiny tak, že se podobaly příběhu,
tzn. mezi úvodní otázkou, hlavní myšlenkou a následnou diskusí, aktivitami a zakonče-
ním hodiny byly viditelné vazby (odtud souvislý příběh obsahu). Výzkum dále ukazuje,
že se učitelé nezaměřují na myšlení žáků, když plánují, realizují nebo analyzují své ho-
diny (Van Es & Sherin, 2008). Učitelé se tedy mají učit věnovat pozornost myšlení svých
žáků, aby mohli předvídat, kudy se bude ubírat, a vhodně reagovat (Roth et al., 2011).

V rámci programu STeLLA jsou tyto dva typy didaktických znalostí obsahů prezento-
vány jako „brýle“, skrze které se učitelé učí analyzovat videozáznamy hodin (tabulka 2).
Hlavním cílem programu je tedy naučit učitele analyzovat hodiny pomocí těchto dvou
„brýlí“ a následně používat dané strategie ve vlastní výuce.
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Tabulka 2

Dvoje „brýle“ pro analýzu videozáznamů výuky

Strategie pro vytváření souvislého příběhu
obsahu

Strategie pro odkrytí, podporu a kritický
rozbor myšlení žáků

1. Identifikovat jeden hlavní cíl
2. Stanovit záměr formulováním cíle a otázky,

která zaměří pozornost žáků
(focus question)

3. Vybrat aktivity, které odpovídají cíli
4. Poskytnout žákům příležitosti k vytvoření

reprezentací obsahu, které odpovídají
danému cíli

5. Propojit přírodovědný obsah s aktivitami
6. Propojit myšlenky týkající se obsahu

s ostatními myšlenkami
7. Seřadit hlavní myšlenky a aktivity vhodným

způsobem
8. Shrnout hlavní myšlenky

1. Elicitovat myšlenky a predikce žáků
2. Klást zkoumavé a podnětné otázky
3. Zapojit žáky do interpretací a úvah

nad údaji a pozorováními
4. Přimět žáky používat a aplikovat nové

myšlenky různými způsoby a v mnoha
kontextech

5. Přimět žáky vytvářet „spoje“
prostřednictvím syntetizování a shrnutí
práce

(Roth et al., 2011)

4.1.3 Práce s videem v rámci programu STeLLA

Jak popisuje Rothová et al. (2011), vzdělávacího programu STeLLA se účastnily dvě
skupiny učitelů čtvrtých, pátých a šestých ročníků základních škol nedaleko Los Angeles,
Kalifornie. Experimentální skupina (n = 32) se účastnila celého programu, kontrolní sku-
pina (n = 16) absolvovala pouze semináře týkající se přírodovědného obsahu. Tyto dvě
skupiny studentů se od sebe nelišily, co se týče úrovně vzdělání, přípravy v přírodních
vědách ani délky praxe.

Těžištěm programu byla interakce učitelů ve skupinách čítajících pět až deset osob.
V rámci těchto skupin se učitelé věnovali rozboru videopřípadů. Videopřípady obsahují
jednu nebo více videosekvencí z jedné třídy a relevantní písemné záznamy, pre- a post-
testy a plány hodin. Videosekvence mohou být z videozáznamů hodin nebo z rozhovorů
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s žáky nebo učiteli. Pozornost účastníků byla soustředěna především na použití výše zmiňo-
vaných „brýlí“ – souvislý příběh obsahu a myšlení žáků. Program probíhal ve dvou fázích:

� Letní škola – trvala tři týdny, v dopoledních hodinách5 probíhaly semináře pod vede-
ním lektorů z Fakulty přírodních věd (California State Polytechnic University). Cílem
těchto seminářů bylo prohloubení znalostí obsahů u účastníků programu (témata –
elektřina, potravinová pyramida, fotosyntéza, oběh vody). V odpoledních hodinách
probíhaly lekce s autory programu SteLLA (v rozsahu 22 hodin), ve kterých byly
účastníkům představeny zmiňované „brýle“ a první videopřípady, které byly obsaho-
vě stejně zaměřeny jako dopolední semináře (stejné přírodovědné téma). V této etapě
se účastníci učili, jak analyzovat předkládané videopřípady za pomocí daných „brýlí“.

� Práce v průběhu roku – v rozsahu 32 hodin. Této spolupráce se účastnili pouze čle-
nové experimentální skupiny. Na podzim učitelé nejprve odučili šest až osm hodin na
základě plánů hodin vypracovaných autory programu. Tyto plány měly za cíl pomoci
učitelům používat dané „brýle“, poskytnout jim více možností ujasnit si přírodovědný
obsah v průběhu výuky a také poskytnout sdílenou náplň výuky pro následnou
analýzu hodin. V návaznosti na to byly pořízeny videozáznamy výuky asi poloviny
účastníků, které byly následně rozebírány v seminářích (první kolo). Učitelé poté
přepracovávali stanovené plány pro druhou polovinu účastníků (druhé kolo), která je
následně použila ve svých hodinách. Opět byly pořízeny videozáznamy. Během zimy
a jara se změnila práce v seminářích. Facilitátoři (autoři programu) poskytovali méně
strukturovanou podporu a učitelé pracovali samostatněji (na vytváření plánů i při
analýzách hodin). Povaha videopřípadů se tudíž také změnila. Zaměření na pohled
skrze dvoje „brýle“ nicméně zůstalo.

4.1.4 Shrnutí a vyhodnocení zkušeností

Autoři analyzovali účinky programu profesního vzdělávání STeLLA z několika hledisek.
Vycházeli z dat sesbíraných před, během i po uskutečnění programu. Členové experimen-
tální i kontrolní skupiny podstoupili znalostní test a analyzovali videosekvenci na začátku,
v průběhu i na konci programu. U učitelů v experimentální skupině byly navíc před prog-
ramem a po programu pořízeny videozáznamy jejich hodin a jejich žáci museli podstoupit
několik znalostních testů. Analýza získaných dat potvrdila, že nastaly změny především
ve znalostech obsahu u učitelů, v jejich schopnosti analyzovat videozáznamy hodin, v pozo-
rovaných vyučovacích strategiích a také ve znalostech obsahu u žáků (Roth et al., 2011).

Změny ve znalosti obsahu u učitelů

Podle očekávání autorů programu se u obou skupin účastníků během letní školy výrazně
prohloubily a rozšířily znalosti vybraného obsahu. Členové experimentální skupiny si své
znalosti udrželi i po skončení letní školy (vykazovali jen mírný pokles), zatímco členové
kontrolní skupiny své znalosti rychle ztráceli (obrázek 2).
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Obrázek 2. Průměrné výsledky testu znalostí u experimentální a kontrolní skupiny
(převzato z Roth et al., 2011).

Změny ve schopnosti analyzovat videozáznamy hodin

Schopnost kontrolní skupiny analyzovat výuku zůstala po letní škole i v průběhu násle-
dujícího roku nezměněna. Členové experimentální skupiny vykazovali sice rychlý růst ve
schopnosti analyzovat po letní škole, v průběhu roku se nicméně tento trend obrátil a je-
jich schopnost analyzovat videonahrávky se lehce zhoršila. Výsledné skóre experimen-
tální skupiny na konci celého programu bylo nicméně signifikantně vyšší než u kontrolní
skupiny.

Změny v pozorovaných vyučovacích strategiích

Členové experimentální skupiny se výrazně zlepšili v použití všech cílových strategií
(tabulka 2). Jedinou výjimkou byl čas strávený elicitováním myšlenek žáků. Průměrný
čas strávený elicitováním byl 4 % hodiny před započetím programu a 7 % hodiny po jeho
skončení (není statisticky významný nárůst).

Změny ve znalostech obsahu u žáků

Žáci učitelů po absolvování programu STeLLA měli signifikantně lepší výsledky ve všech
oblastech než žáci stejných učitelů před účastí v programu (ve stejných oblastech).

Shrnutí

Změny k lepšímu byly výraznější, než autoři programu na začátku předpokládali (Roth et
al., 2011). Program:

� prohloubil znalosti žáků v daných oblastech;

� poskytl empirický důkaz o tom, že učitelé mohou lépe pochopit obsah skrze analýzu
praxe (analysis-of-practice activities) a že učení se pouze obsahu bez analýzy praxe
nepřináší dlouhodobé výsledky (znalosti obsahu);
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� pomohl učitelům intenzivněji analyzovat hodiny z pohledu myšlení studentů a souvis-
lého příběhu obsahu;

� pomohl učitelům výrazně zlepšit jejich výuku, co se týče pozornosti věnované myš-
lení studentů a souvislému příběhu obsahu.

Z předložených analýz plynou dva závěry. Forma programu (využití videa) měla vliv na
učení se učitelů. Analýza praxe pomohla učitelům osvojit a udržet si znalosti získané v letní
škole (na rozdíl od kontrolní skupiny). Mírný pokles v průběhu roku je podle autorů při-
rozený – výsledky testu ze závěru programu ukazují spíše to, co si učitelé opravdu osvojili
a internalizovali, než výsledky testu po skončení letní školy, které spíše ukazují to, co si
živě pamatovali, že je někdo učil. Obsah programu (zaměření se na myšlení žáků a sou-
vislý příběh obsahu) měl také výrazný vliv na učení se učitelů a především na znalosti
žáků, jak ukázaly znalostní testy.

4.2 LUV – učení se z videozáznamů výuky fyziky

Elektronické učební prostředí LUV (Lernen aus Unterrichtsvideos) si klade za cíl zkoumat
a rozvíjet kompetentní vnímání výuky. Vzniklo v rámci snah o zlepšení výuky na německých
školách na IPN (Institut für Pädagogik der Naturwissenschaften) při univerzitě v Kielu.
Tato podkapitola stručně představí východiska, cíle, design a výsledky tohoto programu.

4.2.1 Východiska projektu

Po nedobrých výsledcích německých žáků ve studiích TIMSS a PISA se v Německu
v oblasti pedagogiky dostala do popředí otázka profesionalizace učitelů, podpora jejího
rozvoje, ale i její hodnocení. Elektronické učební prostředí LUV vzniklo v rámci snah
o zvýšení kvality výuky v německých školách, a tedy i o zlepšení kompetencí učitelů.
Cíle výzkumu spojeného s LUV navazují na výzkum v oblasti učitelů-expertů, teorie
kognitivního zatížení a sociální kognice (Schwindt, 2008, s. 19; viz dále). Klíčovým poj-
mem je vnímání výukových situací (Unterrichtswahrnehmung), které má důležitou zpro-
středkovací roli mezi věděním a jednáním. Vědění ovlivňuje to, co je vnímáno, a procesy
vnímání a interpretace aktivují určité scénáře jednání (Schwindt, 2008, s. 32). Na kompe-
tentní vnímání výuky lze tedy pohlížet ze dvou úhlů – (1) jako na indikátor dostupných
profesních znalostí a (2) jako na základ profesního jednání. Teoreticky tento projekt vy-
chází, podobně jako projekt Problem-Solving Cycle, ze situované a kontextualizované
povahy profesních znalostí a učení učitelů (Seidel et al., 2009, s. 243).

4.2.2 Cíl a zaměření práce s videem

Cílem projektu LUV je prozkoumat, jaké učební procesy probíhají u učitelů při práci
s videozáznamy a jak je možno tyto procesy podporovat. Autory projektu dále zajímalo, ja-
kými kompetencemi učitelé při pozorování videozáznamů disponují. Kompetence učitelů
ve vnímání relevantních aspektů videozáznamů výuky mohou být vodítkem k posouzení
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znalostí učitelů. Prostředí LUV by tak mohlo sloužit k situované diagnostice kompetencí
(budoucích) učitelů (Schwindt, 2008, s. 13). Cíle projektu LUV a zkoumané proměnné
shrnuje tabulka 3.

Tabulka 3
Cíle projektu LUV a zkoumané proměnné

Cíle projektu
Prozkoumat kompetence učitelů při analýze
videozáznamů výuky

Prozkoumat možnosti podpory učitelů
při analýze videozáznamů výuky

Nezávisle proměnné Operacionalizace

Individuální předpoklady
Srovnání skupin osob s různou mírou zkušenosti
s analýzou videozáznamů výuky

Složitost materiálu Strukturované vs. nestrutkurované instrukce

Relevance materiálu Videozáznam vlastní vs. cizí výuky

Závisle proměnné Operacionalizace

Hodnocení krátkých videosekvencí Škálové položky k videosekvencím

Analýza celé vyučovací hodiny Písemný komentář a zpracování otevřených otázek

Subjektivní přínos pro učitele Evaluační dotazník

(Schwindt 2008, s. 21)

4.2.3 Práce s videem v rámci LUV

Obsah programu LUV

Obsahově se program LUV zaměřuje na čtyři oblasti, které byly výzkumem identifi-
kovány jako relevantní pro kvalitu a účinnost výuky fyziky (Schwindt, 2008, s. 81). Jedná
se o orientaci na cíl ve výuce (Zielorientierung im Unterricht), podporu učebních procesů
žáků (Begleitung der Lernprozesse der Schülerinnen und Schüler), práci s chybou (Um-
gang mit Fehlern) a roli experimentů ve výuce (Rolle von Experimenten im Unterricht) –
viz tabulka 4.
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Tabulka 4
Obsahová část programu LUV

Orientace na cíl
Např. zda učitel objasňuje učební a výukové cíle a úkoly,
které by měli žáci splnit.

Podpora učebních procesů žáků
Např. jak učitelé kladou otázky nebo reagují na projevy
žáků.

Práce s chybou
Např. jak učitelé reagují na chyby, jakým způsobem
vyjasňují nedorozumění nebo jak upevňují u žáků pocit
úspěchu.

Role experimentů ve výuce
Např. jaký vědecký přístup učitel vybral (induktivní,
deduktivní), jak jsou experimenty včleněny do výuky.

(Seidel et al. 2009, s. 244)

Struktura učebního prostředí LUV

Elektronické učební prostředí LUV se skládá ze tří částí. V první části se pracuje s krátkými
videosekvencemi, v části druhé s videozáznamem celé hodiny. Videosekvence i videozá-
znam celé hodiny byly vybrány z jedné dvouhodiny, jejíž záznam byl pořízen v rámci IPN
videostudií a která může být považována za charakteristickou pro výuku fyziky v Němec-
ku (Schwindt, 2008, s. 82; česky Seidel et al., 2008).

Část A se skládá z osmi videoklipů. Ke každé tematické oblasti (orientace na cíl, podpora
učebních procesů žáků, práce s chybou, role experimentů ve výuce) byly vybrány dvě
videosekvence v délce cca 2 min. Ke každé videosekvenci bylo formulováno 20 až 25
škálovacíh položek6. Jednotlivé položky popisují, vysvětlují nebo hodnotí danou video-
sekvenci. Výsledky účastníků programu byly srovnány s odpověïmi expertů, kteří vyka-
zovali vysokou míru shody mezi pozorovateli. Účastníci byli ohodnoceni dvěma body,
pokud se jejich odpověï plně shodovala s odpovědí experta, jedním bodem, pokud byla
odpověï ve stejném směru (ano-spíše ano – jeden směr, ne-spíše ne – druhý směr).

V části B účastníci sledují videozáznam celé hodiny (45 min). Před sledováním videozá-
znamu jsou účastníkům poskytnuty kontextuální informace (ročník, část školního roku).
První skupina v této části sleduje videozáznam vlastní výuky7, druhá skupina videozá-
znam výuky cizí (tabulka 3 – nezávisle proměnná Relevance materiálu). Účastníci progra-
mu zhlédnou videozáznam nejprve bez explicitního zadání. Záznam mohou kdykoliv
zastavit nebo znovu přehrát. V průběhu sledování si mohou dělat poznámky do odpověd-
ního okna na obrazovce. Jsou vyzýváni k tomu, aby zaznamenávali komentáře alespoň
každých deset minut. Ve druhé fázi části B následují obecné otázky ke zhodnocení hodiny
a otázky a úlohy týkající se čtyř tematických oblastí (tabulka 3). Při zodpovídání otázek
mají účastníci možnost vracet se k videozáznamu a opakovaně si jej přehrávat. Skupině,
která pracuje se strukturovanými instrukcemi (tabulka 3 – nezávisle proměnná Složitost
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materiálu), je u každé tematické oblasti poskytnut stručný teoretický úvod, po kterém ná-
sledují detailnější otázky (tabulka 5). Skupině, která pracuje s nestrukturovanými instruk-
cemi, teoretický úvod poskytnut není a otázky týkající se jednotlivých oblastí jsou
obecnější, např.: Jak se dostávají do hry výukové cíle? (viz Schwindt, 2008, s. 20).

Tabulka 5
Strukturované otázky k analýze videozáznamu celé vyučovací hodiny

Tematická oblast Strukturované zadání otázek a úloh

Orientace na cíl

Jak se dostávají do hry výukové cíle?
Jsou cíle, které sleduje učitel, zřejmé i žákům?
Jak jsou žákům sdělovány požadavky?
Jakými prostředky se tyto požadavky objasňují?

Podpora učebních
procesů žáků

Jak byste klasifikovali interakci mezi učitelem a třídou?
Jak pracuje učitel s komentáři žáků?
Jaké funkce mají žáci při rozhovorech s učitelem?
Jak hodnotíte způsob, jakým je poskytována zpětná vazba?

Práce s chybou
Jak byste vysvětlili roli chyb a mylných představ v této hodině?
Jak pracuje učitel s konkrétními chybami?
Jak hodnotíte klima třídy (žáci mezi sebou, žáci a učitel)?

Role experimentů

O jaký druh experimentů se v této hodině jedná?
Jakou funkci připisujete experimentům v průběhu hodiny?
Jak hodnotíte přípravu a vyhodnocení experimentů v této hodině?
Jsou experimenty vhodně a smysluplně začleněny do hodiny?

(Schwindt 2008, s. 83)

V části C jsou účastníkům předloženy stejné videosekvence a úkoly jako v části A. Cílem
zařazení stejných otázek je zjistit, zda došlo ke zlepšení pozorovacích dovedností bu-
doucích učitelů po krátkodobé intervenci.

4.2.4 Shrnutí a vyhodnocení zkušeností

V části A programu LUV (škálovací položky) byly srovnávány výsledky tří skupin s růz-
nou délkou zkušeností – studentů učitelství, zkušených učitelů a školních inspektorů (ta-
bulka 3 – nezávisle proměnná Individuální předpoklady). Analýza rozptylu (ANOVA)
s faktorem délka zkušenosti a nezávislými proměnnými popis, vysvětlení a predikce
přinesla následující zjištění (Seidel et al., 2009, s. 249): Největšími kompetencemi v ob-
lasti vysvětlování a predikce disponovali školní inspektoři, o něco menšími pak zkušení
učitelé. Studenti učitelství disponovali největšími kompetencemi v oblasti popisu procesů.
Tato zjištění souhlasí s předpokladem autorů a předchozím výzkumem učitelů-expertů.

Při analýze výsledků části B (analýza videozáznamu celé vyučovací hodiny) se ukázalo,
že studenti učitelství se vyznačují především podrobnou analýzou, zatímco zkušenější
učitelé a školní inspektoři přistupují k videozáznamům obecněji, poskytují shrnutí
událostí a vidí globálnější souvislosti (Schwindt, 2008).
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Závěry výzkumu potvrzují, že elektronické učební prostředí, které využívá videozázna-
mů výuky, je vhodné jako nástroj situované diagnostiky kompetencí (budoucích) učitelů.
Autorský kolektiv nyní pracuje na vytvoření standardizovaného nástroje pro hodnocení
pedagogicko-psychologické kompetence studentů učitelství – OBSERVE.

4.3 Problem-Solving Cycle – program
dalšího vzdělávání učitelů matematiky

Program Problem-Solving Cycle (Cyklus řešení problémů) si klade za cíl rozšířit profesní
znalosti učitelů matematiky. Byl vyvinut na univerzitě v Coloradu, USA pro učitele
matematiky na druhém stupni základních škol. Následující podkapitola má za cíl stručně
popsat teoretická východiska, na kterých program staví, jeho design a výsledky výzkumu
s ním spojeného.

4.3.1 Teoretická východiska

Koncepce programu profesního vzdělávání učitelů matematiky s názvem Cyklus řešení
problémů (Problem-Solving Cycle – PSC) je založena na konstruktivistických a situač-
ních teoriích učení (Koellner et al., 2007, s. 278).

Konstruktivistické teorie vycházejí z prací Jeana Piageta, Gastona Bachelarda a dalších.
Podle Bachelarda „každý člověk konstruuje své poznání kritickou prověrkou svých sou-
časných poznatků a svých zkušeností“ (Bertrand, 1998, s. 67). Podle autorů PSC by tudíž
učitelé měli stavět na existujících znalostech žáků (formálních i neformálních) a usilovat
o jejich propojení s novými poznatky.

Situační teorie zahrnují soustavu teoretických perspektiv a výzkumných linií, které vidí
učení jako změny v zapojení do sociálně organizovaných aktivit (Borko, 2004, s. 4). Podle
těchto teorií je vědění a učení konstruováno účastí na aktivitách a rozpravách v určité ko-
munitě a je situováno v určitých fyzických a sociálních kontextech. Silné komunity pro-
fesního učení mohou podporovat rozvoj profesních znalostí učitelů i zlepšení jejich praxe
(Little, 2002, in Borko et al., 2008). Situační teorie též zohledňují fakt, že školní třída,
v níž učitel vyučuje, je silným kontextem pro jeho učení (Putnam & Borko, 2000). To
neznamená, že by se programy profesního vzdělávání měly odehrávat pouze v rámci tříd,
kde učitelé vyučují. Alternativou je přenesení myšlenek a událostí ze školních tříd do
kontextu profesního vzdělávání pomocí konkrétních artefaktů, jako jsou např. plány ho-
din, kurikulární dokumenty, práce žáků nebo videozáznamy hodin (Borko et al., 2008).

PSC navazuje propojením konstruktivistických a situačních teorií učení např. na myš-
lenky Cobba (1994, in Borko 2004), podle kterého by mělo být „na učení pohlíženo záro-
veň jako na proces aktivního individuálního konstruování i jako na proces enkulturace do
praktik širší společnosti“. Obě perspektivy jsou důležité pro porozumění tomu, jak se
žáci učí v prostředí školní třídy, resp. i toho, jak se učí učitelé. Ve snaze porozumět tomu,
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jak funguje učení učitelů, musíme brát do úvahy oba kontexty – učícího se učitele jako
individuum i sociální systémy, ve kterých je aktivní8.

4.3.2 Cíl a zaměření práce s videem

Cílem PSC je rozšířit u učitelů jejich znalost matematiky pro vyučování (knowledge of
mathematics for teaching) a zlepšit jejich výuku. Koncept znalosti matematiky pro vy-
učování navazuje na Shulmanovu teorii, v níž jsou rozlišeny tři kategorie znalostí učitele
(znalost obsahu, didaktická znalost obsahu, znalost kurikula). Ball, Thames a Phelps
(2005, in Koellner, 2007) se snažili objasnit, jaké matematické znalosti musí učitel mít,
aby mohl efektivně vyučovat matematiku. Identifikovali čtyři komponenty profesních
znalostí – běžné znalosti matematického obsahu (common knowledge of mathematics
content), specializované znalosti matematického obsahu (specialized knowledge of math-
ematics content), znalost matematiky a žáků (knowledge of mathematics and students)
a znalost matematiky a vyučování (knowledge of mathematics and teaching).

Autoři PSC se snažili zohlednit tyto čtyři komponenty profesních znalostí v přípravě
svého programu profesního vzdělávání. Každý cyklus PSC se skládá ze tří na sebe nava-
zujících workshopů, ve kterých učitelé sdílí své matematické a pedagogické zkušenosti.
Práce je organizována kolem nosného matematického úkolu.

Video má v PSC nezastupitelnou úlohu. Jeho využití navazuje na situační teorie učení
(viz výše). V PSC se využívají vlastní videa učitelů účastnících se programu profesního
vzdělávání. V rámci seminářů se diskutují videa pořízená při vlastní výuce učitelů, která
dokumentují postup zavádění zadaného matematického problému v jejich třídě. Toto
umožňuje zakotvit diskusi, zhmotnit události ve třídě a přenést je do diskuse v rámci
programu. Důležitým aspektem tohoto přístupu je kontext relevantní pro účastníky –
jejich vlastní výuka9.

4.3.3 Práce s videem v programu Problem-Solving Cycle

Struktura programu PSC

Jak popisuje Koellner et al. (2007), jeden cyklus programu Problem-Solving Cycle se-
stává ze tří na sebe navazujících workshopů. Každý z nich má specifický účel a v každém
z nich jsou využívány specifické prostředky k jeho dosažení. Mezifázi představuje pořizo-
vání videonahrávek v rámci běžné výuky účastníků programu. Celý cyklus je organizován
kolem nosného matematického úkolu, který umožňuje učitelům sdílet jejich matematické
a pedagogické zkušenosti. Tento sdílený zážitek usnadňuje reflexi matematického po-
znání a výuky. Důležitým principem uplatněným ve všech třech workshopech je využití
artefaktů z praxe, které situují profesní učení do kontextu jejich každodenní práce.
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9 Myšlenku, že využití videa z vlastní výuky (na rozdíl od videa někoho jiného), je účinnější, po-
tvrzuje např. i výzkum Seidelové et al. (2005, in Borko et al 2008).



První workshop

Během prvního workshopu učitelé ve skupinách řeší nosný matematický úkol a snaží se
naplánovat, jak by ho vyučovali ve své třídě. Tento workshop je zaměřen na rozšíření
znalosti matematického obsahu u učitelů. Příkladem nosného matematického úkolu je
následující úloha:

Budova je vysoká 12 pater a je celá pokryta okny na všech čtyřech stranách. Každé patro má 38
oken. Jednou za rok se všechna okna myjí. Cena za umytí je $2.00 za každé okno v prvním
patře, $2.50 za každé okno v druhém patře, $3.00 za každé okno ve třetím patře atd. Kolik bude
stát umytí všech oken budovy? Kolik by stálo umytí všech oken, pokud by budova měla 30 pa-
ter, n pater? (úkol z třetího cyklu workshopů, Koellner et al., 2007, s. 284)

Učitelé postupně ve skupinách řeší zadaný úkol, přichází s různými způsoby řešení. Vše
je facilitováno členy výzkumného týmu, doktorandy v oboru didaktiky matematiky. Tito
facilitátoři usměrňují myšlení učitelů. V závěru workshopu učitelé plánují, jak by zavedli
stejný problém ve vlastních třídách. To přináší do diskuse další prvek – učitelé začínají
přemýšlet, jak by při řešení daného problému postupovali jejich žáci, a snaží se na to při
plánování výuky brát (v různé míře) ohled. Přitom jsou aktivizovány učitelovy didaktické
znalosti obsahu, především znalost matematiky a žáků (viz výše).

Pořízení videozáznamů

V období mezi prvním a druhým workshopem učitelé odučí hodinu v rámci své běžné
výuky s využitím matematického problému a plánu hodiny z prvního workshopu. Člen
výzkumného týmu tuto hodinu navštíví a pořídí její videozáznam. Každý učitel následně
obdrží videozáznam své hodiny na DVD.

Oba facilitátoři a celý tým diskutují o všech videozáznamech a společně pak vyberou
ukázky relevantní pro zaměření druhého a třetího workshopu, které budou učitelé v jejich
rámci sledovat a diskutovat. Ke každé videoukázce připraví sadu dvou až tří otázek, které
zaměří pozornost účastníků workshopu při jejím sledování.

Druhý workshop

Ve druhém workshopu je do popředí postavena otázka role učitele při výuce matematic-
kého problému z prvního workshopu. Videosekvence vybrané výzkumným týmem slouží
jako odrazový můstek k dalšímu uvažování a k diskusi v menších skupinkách i v rámci
celé skupiny. Důležitými tématy jsou např.: jak učitel představil daný úkol, jakým způ-
sobem organizoval práci ve třídě a zvládal diskusi o problému apod. Příklad z druhého
workshopu (rok 2005):

Druhý workshop se soustředí na způsob kladení otázek. Středobodem workshopu je ukázka
z hodiny jednoho z účastníků programu. V dané ukázce se učitel baví se skupinkou žáků, kteří
mu prezentují svoje řešení. Učitel nicméně jejich řešení nebere v úvahu a cílenými otázkami je
tlačí do způsobu řešení, které jemu připadá nejlepší. Učitelé pracují ve skupinách a snaží se dešif-
rovat řešení, na která přišli žáci. Zároveň přemýšlejí, proč učitelovy otázky vedly žáky špatným
směrem. Učitel z videosekvence situaci za pomoci ostatních reflektuje a navrhuje způsob za-
dání daného úkolu, který by žákům pomohl se v úloze zorientovat (Koellner et al., 2007, s. 284).
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Druhý workshop staví na diskusi, která navazuje na zhlédnutí videa. Facilitátoři nejprve
stručně představí ukázku a rozdají pracovní list s několika otázkami. Celá skupina pak
sleduje vybranou videosekvenci. Videosekvence a k ní zadané otázky jsou vybrány
záměrně tak, aby podnítily diskusi o roli učitele ve výuce matematiky, specificky při za-
vádění nosných matematických úkolů. Účastníci následně pracují ve skupinách po dvou
až třech, které mají k dispozici laptop a mohou danou ukázku zhlédnout opakovaně,
zpomalovat a zastavovat ji dle potřeby. Facilitátoři programu monitorují postup skupin
a v případě potřeby usměrňují jejich uvažování cílenými otázkami. Všichni účastníci prog-
ramu sdílí zkušenosti ze zavádění stejného úkolu ve výuce a jejich rozprava je zakotvena
ve videosekvenci. Ta jim dává příležitost reflektovat, jaký vliv má učitel na žáky a na je-
jich porozumění úloze a její zpracování. Po práci ve skupinách se vše diskutuje v plénu.
Facilitátoři diskusi usměrňují a nakonec shrnují.

Třetí workshop

Třetí workshop tematizuje myšlení žáků při řešení matematického problému z prvního
workshopu. Postup je podobný jako u druhého workshopu – facilitátoři nejprve představí
ukázku, rozdají pracovní listy s otázkami a celá skupina pak sleduje videosekvenci
dohromady. Učitelé pak pracují ve skupinách a diskutují o zadaném problému. Následuje
diskuse celé skupiny a shrnutí. Příklad z třetího workshopu (2005):

Diskuse navazuje na zhlédnutí ukázky, ve které žáci popisují svůj originální způsob řešení,
který předtím nenapadl ani účastníky, ani facilitátory programu. Z ukázky není přesně jasné, jak
žáci k řešení došli. Učitelé mají tentokrát k dispozici i písemné materiály – poznámky dané
skupiny žáků. Učitelé zjistí, že dané řešení vede ke správnému výsledku a zkoumají, jak k němu
žáci dospěli. Když se jim podaří na to přijít, rozpracovávají dané řešení dál za pomoci sofistiko-
vanějších matematických postupů. Učitelé znovu přehodnotí, jak by mohli daný úkol vyučovat
(Koellner et al., 2007, s. 284).

Tento workshop má učitele přimět studovat myšlení svých žáků (tzn. zaměřuje se na
znalost matematiky a žáků). Pokud učitelé porozumí způsobu myšlení žáků, umožňuje
jim to lépe se na hodinu připravit – zohlednit ve svém plánování hodiny přístup žáků, lépe
jim problém podat a představit. Učitel, který je schopen reflektovat myšlení žáků, může
v hodině lépe reagovat na nápady žáků a klást jim vhodné otázky, které podpoří jejich
způsob řešení.

Využití videa v rámci PSC

Jak jsme zmínili výše, video má v rámci PSC důležitou úlohu. Tím, že mají účastníci
programu možnost vyzkoušet si výuku diskutovaného problému, staví tento program
profesního vzdělávání na relevantním kontextu – na každodenní zkušenosti učitelů, na
jejich vlastním prostředí. Videozáznam této hodiny, pořízený v jejich škole, v jejich třídě,
v jejich výuce, umožňuje přenést tento kontext do programu profesního vzdělávání. Uči-
telé tak mohou svou zkušenost sdílet s ostatními. Všichni mají zkušenost výuky stejného
matematického úkolu, všichni sledují stejnou ukázku – to poskytuje možnost velmi pev-
ného a přesného zakotvení diskuse a možnost skupinové reflexe vybraného problému
(týkajícího se buï role učitele, nebo myšlení žáků). Video lze navíc zastavit, přehrát,
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zpomalit – podle potřeby účastníků. Jelikož má každá skupinka k dispozici laptop, nejsou
závislí na celé skupině a na facilitátorech a mohou postupovat svým tempem, diskutovat
momenty a situace, které se jim jeví jako stěžejní.

Přehled celého PSC a role videa v každé fázi znázorňuje obrázek 3 a tabulka 6 (obojí
přeloženo z Koellner et al. 2007, s. 279–280).

Obrázek 3. Struktura PSC (Koellner et al. 2007, s. 279)

Tabulka 6
Cíle, aktivity a aktivizované znalosti v popředí každého workshopu v rámci PSC

Cíle, aktivity a aktivizované znalosti v popředí každého workshopu v rámci PSC

Hlavní cíl Klíčové aktivity Aktivizované znalosti

Workshop 1

Rozvinout znalosti
obsahu nutné
k efektivní výuce
matematického
problému

1. Řešení PSC problému
a seznámení ostatních se
strategiemi řešení
2. Plánování výuky
problému ve vlastní třídě

1. Specializované znalosti
obsahu
2. Didaktické znalosti
obsahu

Workshop 2

Analyzovat roli
učitele při zavádění
matematického
problému při výuce

Analýza videosekvenci
za použití usměrňujících
otázek, které jsou
zaměřeny na roli učitele

Didaktické znalosti
obsahu, zvláště pak
znalosti obsahu
a vyučování

Workshop 3

Analyzovat
matematické myšlení
žáků při řešení
problému

Analýza videosekvenci
a/nebo práci žáků
za použití usměrňujících
otázek zaměřených na
matematické myšlení žáků

Didaktické znalosti
obsahu, zvláště pak
znalosti obsahu a žáků

(Koellner et al. 2007, s. 280)
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Workshop 1:
vyřešit problém a
naplánovat hodinu

Workshop 2:
analýza role učitele

Workshop 3:
analýza myšlení studentů

Pořízení videa:
implementace problému



Využití videa při zkoumání PSC

Tým výzkumníků pracující na projektu PSC využívá videa nejen jako prostředku pro-
fesního vzdělávání, ale i jako prostředku pro zkoumání a evaluaci tohoto programu (Jacobs
et al., 2009). Jsou pořízeny a analyzovány záznamy všech workshopů. Zkoumají se diskuse,
které v rámci workshopů probíhají, i způsob, jakým se v průběhu programu tyto diskuse
mění. Videozáznamy jsou podrobeny kvantitativní analýze. Kategoriální systémy jsou
vytvořeny na základě relevantní literatury (např. Sherin, 2007), výzkumných otázek a po-
vahy výzkumných dat.

V průběhu programu jsou v pravidelných intervalech pořizovány videozáznamy reálné
výuky účastníků – jak hodiny se zadaným matematickým problémem, tak i jiné typické
hodiny. Zkoumány jsou změny ve výuce vybraných učitelů i to, jak tyto změny souvisí
s programem PSC i s osobními cíli učitele. Toto zkoumání probíhá formou případových
studií vybraných učitelů.

4.3.4 Shrnutí a vyhodnocení zkušeností

Výzkum zmíněný v předchozí kapitole ukázal, že v průběhu programu se diskuse účastníků
v rámci jednotlivých programů stávaly více produktivní, zaměřené, hluboké a analytické,
týkající se přímo specificky vybraných témat (Borko et al., 2008). Cíl PSC rozšířit čtyři
komponenty znalostí matematiky, které učitelé potřebují pro efektivní výuku (běžné zna-
losti matematického obsahu, specializované znalosti matematického obsahu, znalosti ma-
tematiky a žáků a znalosti matematiky a vyučování – viz výše), se zdá být splněn. Ačkoliv
nelze poskytnout důkaz o tom, že všichni účastníci programu prohloubili všechny as-
pekty svých znalostí matematiky, analýza videozáznamů workshopů potvrzuje, že k tomu
měli příležitost (Koellner et al., 2007, s. 299).

Na projekt PSC se nyní výzkumný tým snaží navázat programem iPSC (Preparing Teachers
to Implement the PSC – Příprava učitelů na zavádění PSC), ve kterém se jiná skupina
učitelů připravuje na roli nových facilitátorů (instructional leaders). Jejich úlohou bude
zavádět PSC na svých školách – budou působit jako facilitátoři PSC pro své kolegy (viz
Jacobs et al 2009, s. 260). V roce 2009 proběhla první fáze této implementace. Byly
pořízeny videozáznamy všech setkání v rámci těchto nových PSC, které budou analyzo-
vány. Tým výzkumníků bude moci zkoumat komunity, které se vytvořily, jejich úspěchy
a výzvy, kterým musí čelit. Bude se zkoumat přenositelnost a udržitelnost tohoto prog-
ramu – což jsou dle citované autorky dvě základní charakteristiky dlouhodobého úspěchu
jakékoliv inovace ve vzdělávání.
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4.4 Videokluby – rozvíjení schopnosti všimnout si
a profesního vidění

Program profesního vzdělávání van Esové a Sherinové (2006) si klade za cíl rozvíjet
u učitelů matematiky základních škol schopnost všimnout si (viz kap. 4.4.2). Jedná se pře-
devším o schopnost všímat si matematického myšlení žáků. Prostředkem rozvoje jsou
videokluby; účastníci programu se pravidelně schází a diskutují za pomoci facilitátorů
o videozáznamech svých hodin. Následující podkapitoly stručně představí teoretický zá-
klad programu, jeho design a průběh a také výsledky výzkumu.

4.4.1 Teoretická východiska

Myšlenka a design videoklubů v pojetí van Esové a Sherinové navazuje na několik
vlivných teorií. Struktura práce ve videoklubech staví, podobně jako program Problem-
Solving Cycle (kap. 4.3), na konstruktivistických a situačních teoriích učení. Podle konst-
ruktivistických teorií jsou pro proces učení důležité předchozí znalosti a zkušenosti žáků /
učících se učitelů (např. Cobb, 1994). Podle situačních teorií je pro učení zase důležitý
kontext. Učení je vždy situované, realizuje se v kontextu každodenního života. Předsta-
vuje změny v účasti na sociálně organizovaných aktivitách (Borko, 2004). Tyto teorie
zdůrazňují především kontext skupiny. Aplikováno na vzdělávání učitelů, programy pro-
fesního vzdělávání jsou cenné především, pokud představují učící se komunitu (van Es,
2009, s. 104). Cobb (1994, s. 17–18) postupuje dále a hovoří o potřebě komplementár-
nosti obou perspektiv:

Každá z obou perspektiv, sociokulturní a konstruktivistická, vypráví polovinu dobrého příběhu
a může být použita k doplnění té druhé…. Je to, jako by jedna perspektiva tvořila pozadí, na
kterém ta druhá vystoupí do popředí.

Videokluby staví na této komplementárnosti, tzn. využívají obou perspektiv – učitelé se
schází pravidelně ve stabilní skupině – učící se komunitě (situační teorie), kde se při dis-
kuzích vychází z jejich myšlenek, staví se na jejich předchozích zkušenostech a znalos-
tech (konstruktivistické teorie).

Přístup van Esové a Sherinové je dále ukotven ve výzkumu zaměřeném na reflexi učitelů
(např. Schön, 1983), podle kterého je reflexe klíčem ke zlepšení výuky (van Es & Sherin,
2008, s. 246). Jejich koncepce učení se všimnout si (learning to notice, viz dále) rozvíjí
reflektivní cyklus Rodgersové (2002, obrázek 4). Jak je patrné z obrázku 4, učitelé se nej-
prve učí vidět, pak popisovat a teprve poté interpretovat a analyzovat situaci a učí se rozho-
dovat, jak by dále postupovali. Podle Rodgersové (2002, s. 238) je třeba značné disciplíny
k tomu, aby se učitel zdržel hodnocení a nesnažil se dávat návrhy na nápravu pozorovaných
problémů, ale aby měl dostatek trpělivosti situaci zkoumat a popsat, aby se soustředil na
detaily a zvážil různé úhly pohledu. Práce v rámci videoklubů se soustředí především na
učení se interpretovat situace. Všimnout si je podle autorek stejně důležité jako přemýšlet
o událostech, kterých si učitelé všímají. Odvolávají se na autory, kteří upozorňují, že pro
učitele je prospěšnější zaujmout spíše interpretativní stanovisko, když reflektují výuku,
než stanovisko hodnotící (např. Heaton, 2000, in van Es & Sherin, 2008, s. 247).
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Obrázek 4. Reflektivní cyklus (Rodgers 2002)

4.4.2 Cíl a zaměření práce s videem

V roce 2000 byl v USA publikován materiál nazvaný Principy a standardy pro školní
matematiku (National Council of Teachers of Mathematics 2000, in van Es, 2009), který
odstartoval reformu matematického vzdělávání. Důležitým aspektem této reformy je po-
žadavek, aby učitelé pozorně naslouchali myšlenkám žáků a alespoň částečně je využí-
vali při svých pedagogických rozhodnutích (van Es, 2009). Videokluby mají za cíl pomoci
učitelům rozvíjet schopnost všímat si důležitých událostí ve výuce a interpretovat mate-
matické myšlení žáků. Van Esová a Sherinová ve svých pracích operují se dvěma souvi-
sejícími a na sebe navazujícími pojmy: schopnost všimnout si (ability to notice) a profesní
vidění (professional vision), které zde krátce představíme.

Schopnost všimnout si (ability to notice)

Výsledky výzkumu učitelské expertnosti potvrzují, že schopnost vnímat a všímat si in-
terakcí ve třídě je klíčovou charakteristikou učitelů-expertů (Sherin, van Es, 2005; van Es,
Sherin, 2006; v češtině k tomu viz Stehlíková, 2010, kap. 5.2 v této publikaci). Autorky ve
své práci popisují pojem schopnost všimnout si, který zahrnuje tři komponenty.

� První z nich je schopnost identifikovat, co je v učební situaci důležité. Výuka předsta-
vuje komplexní situaci a učitel není schopen věnovat pozornost všem procesům sou-
časně. Proto je třeba, aby učitelé byli schopni rozpoznat, co stojí za pozornost, tzn. měli
by být schopni posoudit situaci a rozhodnout, které interakce jsou obzvláště důležité.

� Druhou komponentou je schopnost najít spojitost mezi specifickými jevy/ději ve třídě
a širšími koncepty. Učitelé si kladou otázky nejen „Je to důležité?“, ale i „Čeho je to
příkladem?“. To jim pomáhá vidět důležité souvislosti mezi ději a událostmi ve výuce.

� Třetí komponentou je využití k přemýšlení o dané situaci toho, co učitelé vědí o kon-
textu, ve kterém působí. Kontextem je zde míněno prostředí, kde učitel působí,
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i předmět, který vyučuje. Tato úvaha je založena na předchozích výzkumech (Chi et
al., 1981; Berliner, 1995), které ukázaly, že tím, jak lidé získávají kompetenci v určité
oblasti, jsou stále lépe schopni porozumět situacím, které se v dané oblasti objevují.

Profesní vidění (professional vision)

V pozdějších publikacích se Sherinová a van Esová místo pojmu „schopnost všimnout si“
přiklonily k pojmu „profesní vidění“. Tento pojem použil Goodwin (1994, s. 606), podle
kterého „schopnost vidět není transparentní psychologický proces, ale sociálně situovaná
aktivita, uskutečňovaná řadou historicky ustavených diskursivních praktik“. Profesní
vidění podle Goodwina zahrnuje tři aspekty (1994, s. 608–615). Prvním z nich jsou kódo-
vací schémata, systematické praktiky umožňující transformaci světa na kategorie a udá-
losti relevantní pro práci dané profese (např. archeolog je na rozdíl od laika schopen v prachu
a špíně rozpoznat určitý vzorec). Druhým aspektem profesního vidění je zvýraznění.
Rozdělení vnímaného pole na figuru a pozadí je základním kamenem lidského vnímání.
Tento proces ale je profesně podmíněný – archeolog identifikuje v prachu jinou figuru než
laik. Třetím aspektem jsou grafické reprezentace, typické pro jednotlivé profese.

Podle van Esové a Sherinové (2008) představuje profesní vidění schopnost všimnout si
hlavních rysů praktik, které jsou ceněny určitou sociální skupinou. Zahrnuje dva aspekty
(Sherin, 2007, s. 384–385), které se prolínají a vzájemně se ovlivňují:

� Selektivní pozornost (selective attention) – učitelova pozornost je naladěna na určitý
druh dějů/jevů ve třídě (např. myšlení žáků, interakce mezi žáky apod.). Je to způ-
sobeno tím, že situace výuky je natolik komplexní, že nelze vnímat všechny děje/jevy
najednou (viz kap. 1).

� Uvažování založené na znalostech (knowledge based reasoning) – zahrnuje např.
použití toho, co učitel ví o předmětu, který vyučuje, aby porozuměl myšlence, kterou
přednesl žák; použití toho, co učitel ví o kontextu dané třídy, k pochopení toho, proč
žák promluvil nebo se zachoval určitým způsobem; rozpoznání souvislostí mezi
specifickými událostmi ve třídě a širšími principy učení a vyučování.

Koncept profesního vidění je spojen s učitelovým jednáním – učitelé musí být schopni
identifikovat důležité momenty a přemýšlet o nich během výuky, aby mohli činit zasvě-
cená a informovaná rozhodnutí (van Es, 2009, s. 101). V návaznosti na výše zmiňovanou
reformu matematického vzdělávání van Esová a Sherinová (2008) zdůrazňují, že i zkuše-
ní učitelé, kteří jsou schopni rozeznat důležité vzorce ve výuce, se pravděpodobně budou
muset naučit vnímat třídu novým způsobem. Autorky tento způsob vnímání nazývají
profesní vidění pro vyučování v duchu reformy (professional vision for reform teaching;
van Es & Sherin, 2008, s. 244).
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4.4.3 Práce s videem v rámci videoklubů

Design videoklubů

Jak popisují van Esová a Sherinová (2008), práce ve videoklubech spočívá ve společném
zhlédnutí videozáznamu z výuky jednoho z účastníků a následné diskusi. Skupiny se
scházejí jednou nebo dvakrát za měsíc, pravidelně od října do května10, celkem desetkrát.
Učitelé jsou za účast na videoklubech placeni. Na každém setkání jsou promítány a dis-
kutovány dvě videoukázky.

Každé setkání má podobný formát. Před setkáním výzkumník pořídí videozáznam výuky
dvou účastníků videoklubu. Pořizování videozáznamu probíhá podle následujících
pravidel: v případě aktivit, na kterých se podílí celá třída, kamera zabírá celou místnost.
Při práci v malých skupinách je kamera zaměřena na jednu nebo dvě skupiny. Během
samostatné práce kamera sleduje učitele, jak se pohybuje po třídě. Zvuk je po celou dobu
nahráván třemi mikrofony rozmístěnými po třídě.

Po pořízení videozáznamů je tentýž výzkumník zhlédne a identifikuje krátké ukázky,
v nichž jsou do popředí stavěny matematické otázky, které byly v hodině vzneseny.
Z každého videozáznamu je vybrána ukázka v rozsahu 5–7 minut, ke které je pořízen
transkript. Tato ukázka je pak promítnuta na setkání.

V rámci setkání videoklubů se výzkumník dostává do role facilitátora11. Začíná diskusi
zasazením videozáznamu do kontextu, představí matematické téma a hodinu. Učitel,
z jehož výuky videonahrávka pochází, má příležitost vše doplnit vlastním komentářem ke
kontextu hodiny/třídy/školy.

Cílem facilitátora je pomoci učitelům naučit se všímat si a interpretovat matematické
myšlení žáků. Podněcuje je, aby zkoumali myšlenky a nápady žáků, aby svoje výroky
podporovali důkazy z videosekvence a aby se snažili interpretovat žákovo porozumění
matematice. Otázky sloužící těmto cílům jsou např. (van Es & Sherin, 2008, s. 248):

� Obecné otázky – Čeho jste si všimli? Co vás zaujalo?

� Specifičtější otázky zaměřené na matematické myšlení žáků – Kdybychom měli
hádat, jestli James zná násobilku, co byste řekli?

� Otázky podněcující učitele používat důkazy z videozáznamů – Co jste viděli na videu,
na základě čeho se domníváte, že...?

� Otázky podněcující interpretaci zaznamenaných událostí – Co myslíte, že to vypovídá
o Jamesově porozumění?

I když výzkumníci videoukázky vybírali a viděli, nemají předem dané představy o tom,
jaké interpretace jsou přijatelné.
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Využití videa pro výzkum

Data pro výzkum v rámci videoklubů zahrnovala videozáznamy a transkripty všech se-
tkání videoklubů a dvou rozhovorů s každým účastníkem a se členy kontrolní skupiny12.
V rámci rozhovorů účastníci zhlédli 2–5minutovou videosekvenci a odpovídali na otázku
„Čeho jste si všimli?“. Výzkumník opakoval tuto otázku, dokud účastník neodpověděl, že
si už ničeho jiného nevšiml. V rozhovoru před i po účastníci zhlédli totožné videozáznamy
(van Es & Sherin, 2008). V průběhu roku, kdy se učitelé účastnili videoklubů, probíhaly
pravidelné observace jejich hodin. Výzkumnice pořídily videozáznamy těchto pozorova-
ných hodin. Videonahrávky z prvního a posledního měsíce videoklubu byly analyzovány.
Výsledky analýz budou prezentovány v další kapitole.

4.4.4 Shrnutí a vyhodnocení zkušeností

Obě autorky všechna data získaná z výzkumu analyzovaly z několika pohledů. Zkoumaly,
jak se změnilo to, čeho si učitelé ve videoukázkách všímali, a jak se změnil způsob, jakým
o zaznamenaných událostech diskutovali (Sherin & van Es, 2005). Dále zjišťovaly, jestli
se změny projevily i ve výuce účastníků kurzu a jak tyto změny reflektují samotní účastníci.

Změny ve „schopnosti všimnout si“

Jedna ze studií se zaměřovala na schopnost všimnout si a na to, jak se během účasti ve
videoklubech u jednotlivých účastníků měnila. Autorky analyzovaly videozáznamy roz-
hovorů s učiteli před účastí ve videoklubu i po ní a také videozáznamy ze setkání video-
klubů. Identifikovaly několik dimenzí, které učitelé zmiňovali, a rozdělili je do několika
subkategorií podle toho, co nebo jak zmiňovali (tabulka 7).
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12 Členové kontrolní skupiny se neúčastnili setkání videoklubů, pouze s nimi proběhly dva rozhovory.



Tabulka 7
Dimenze pro analýzu komentářů účastníků videoklubu

Dimenze Subkategorie

Aktér

Žák
Učitel
„Já“
Tvůrce kurikula
Jiné

Téma

Matematické myšlení
Didaktika
Klima
Management

Přístup
Popisující
Hodnotící
Interpretující

Povaha komentářů
Obecné komentáře
Specifické komentáře

Zdroj komentářů
Založené na videu
Nezaložené na videu

(van Es, Sherin, 2008)

V každé dimenzi autorky určily, jestli je účastník „zaměřen“ široce nebo úzce. Pokud
jedna subkategorie dosáhla v rámci dimenze více než 50 %, byl účastník v této dimenzi
zaměřen úzce (např. pokud účastník zmínil žáka ve více než 50 % případů, kdy zmiňoval
některého aktéra videozáznamu, byl v dimenzi aktér úzce zaměřen na žáka). Pokud jsou
procenta v rámci jedné dimenze víceméně vyrovnaná, jedná se o zaměření široké.

Výsledky ukazují, že učitelé na konci videoklubu diskutovali o jevech/dějích ve třídě no-
vým způsobem. V dimenzi aktér se učitelé více zmiňovali o žácích. V dimenzi téma se místo
klimatu vyjadřovali více k myšlení studentů. Více interpretovali, než popisovali (dimenze
přístup), a jejich komentáře byly specifičtější. Rozdíly mezi účastníky videoklubů a členy
kontrolní skupiny byly statisticky významné (tabulka 813).
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13 Dimenze Zdroj komentářů a subkategorie „Já“ a Tvůrce kurikula v dimenzi Aktér v této tabulce
nejsou uvedeny, protože byly identifikovány jen ve videozáznamech ze setkání videoklubu,
nikoliv v individuálních rozhovorech.



Tabulka 8
Změny v komentářích před účastí ve videoklubu a po ní

Účastníci videoklubu Kontrolní skupina

Dimenze Subkategorie Rozhovor před Rozhovor po Rozhovor před Rozhovor po

Aktér Student 59 % 72 % 57 % 57 %

Učitel 38 % 24 % 40 % 42 %

Jiné 3 % 4 % 3 % 1 %

Téma Matematické
myšlení

29 % 69 % 38 % 37 %

Didaktika 19 % 12 % 23 % 24 %

Klima 45 % 17 % 26 % 35 %

Management 3 % 0 % 3 % 1 %

Jiné 5 % 2 % 10 % 3 %

Přístup Popisující 46 % 32 % 42 % 42 %

Hodnotící 28 % 17 % 20 % 21 %

Interpretující 26 % 51 % 38 % 37 %

Povaha
komentářů

Obecné 52 % 26 % 30 % 33 %

Specifické 48 % 74 % 70 % 67 %

(van Es, Sherin 2008)

V návaznosti na tato data identifikovaly autorky tři cesty, po kterých se účastníci video-
klubů ubírali, tzn. jakým způsobem se jejich nazírání videosekvencí měnilo (van Es &
Sherin, 2008; tabulka 9).

� přímá cesta (direct path) – jeden kvalitativní posun v tom, čeho si učitelé všímali

� cyklická cesta (cyclical path) – učitel osciloval mezi zaměřením širokým a úzkým

� přírůstková cesta (incremental path) – způsob všímání si se měnil postupně, vždy
v jedné dimenzi

Změny ve způsobu diskutování

Van Esová (2009) ve své studii popisuje, jakým způsobem se změnil způsob diskutování
jednotlivých účastníků v průběhu videoklubu. V první fázi svého výzkumu autorka ana-
lyzovala videozáznamy setkání videoklubu a identifikovala tři organizační (koordinátor,
vysvětlující, mediátor) a sedm diskusních rolí (iniciátor, navrhovatel, podporující, kritik,
stavitel, shrnující a blokátor), které účastníci přijímali. V druhé fázi analyzovala stejné
videozáznamy s cílem zjistit, jak se jednotliví účastníci vyvíjeli v rámci čtyř vybraných
rolí (tabulka 10).
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Studie potvrdila, že způsob účasti na diskusích se v průběhu videoklubu měnil. Účastníci
častěji vystupovali v roli Iniciátora. Témata, která v této roli předkládala skupině k dis-
kusi, se posunula spíše k otázkám matematického myšlení žáků. Jako navrhovatelé více
rozvažovali a byli váhavější. V roli stavitele byly komentáře účastníků více spojeny s pro-
bíhající diskusí a založeny především na videoukázkách a transkriptech. Kritikové stále
oponovali svým kolegům; navrhovali však také alternativní vysvětlení.

Změny ve výuce účastníků

Pomocí analýzy videozáznamů pozorovaných hodin identifikovaly autorky tři změny ve
výuce účastníků kurzu (van Es & Sherin, 2010, s. 169–171).

� Vytváření prostoru pro myšlení žáků – učitelé v průběhu výuky poskytovali žákům
více prostoru pro přemýšlení. Dělo se tak třemi způsoby:

� Učitelé dávali veřejně najevo, že žák má myšlenku, kterou chce přispět. Příkladem
je učitel, který na začátku na zvednutou ruku žáka v průběhu diskuse reagoval
slovy: „Na co se chceš zeptat, Hektore?“, ale ke konci videoklubu na podobnou
situaci reagoval: „Hektor má nápad.“

� Učitelé poskytovali žákům více příležitostí k přemýšlení. Vytvářeli prostředí, kte-
ré umožňovalo žákům přicházet s nápady a také je přepracovávat; tím byl podpo-
rován rozvoj jejich matematického myšlení.

� Učitelé elicitovali od žáků více metod a způsobů řešení. Zadávali úkoly tak, aby
žáci byli nuceni přijít s vlastní strategií. Následně je vyzvali k prezentaci svých
řešení.

� Zkoumání myšlení žáků – učitelé v závěru práce ve videoklubu věnovali pozornost
matematickému myšlení dvěma způsoby:

� Učitelé se ptali žáků na vysvětlení, pokud ho žáci neposkytli při prezentaci své
myšlenky.

� Učitelé zkoumali dále tato vysvětlení, aby získali hlubší vhled do myšlení žáků
(navazující otázky).

� Učení se během vyučování – videozáznamy z posledního měsíce práce ve videoklubu
ukázaly, že učitelé v kontextu třídy vnímali sami sebe jako učící se matematice (math-
ematics learners). Učitelé se například odmlčeli uprostřed hodiny, aby promysleli
myšlenku, kterou vyslovil žák a která je zmátla.

Změny pociťované samotnými účastníky

V rozhovorech po ukončení práce ve videoklubu se učitelé vyjadřovali ke změnám, které
sami subjektivně pociťovali. Van Esová a Sherinová je stručně shrnuly v jedné ze svých
studií (2010, s. 167–168).

� Význam pozornosti věnované myšlení žáků – účastníci programu opakovaně zmínili,
že jim videoklub pomohl uvědomit si, že žáci mohou mít zajímavé myšlenky, které
učitele nenapadnou.
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� Věnování pozornosti myšlení žáků během vyučování – většina účastníků programu
byla přesvědčena, že věnují větší pozornost myšlení žáků během vyučování a že to
ovlivňuje jejich výuku.

� Učení se o kurikulu – podle slov účastníků jim práce ve videoklubu pomohla blíže
poznat kurikulum. To, že mohli sledovat hodiny ostatních učitelů ze stejných i jiných
ročníků, jim poskytlo vhled do širších cílů kurikula (např. spojitost či návaznost mezi
jednotlivými ročníky apod.).

Shrnutí

Výsledky výše zmíněných studií dokazují, že profesní programy využívající video po-
skytují učitelům hodnotné příležitosti k učení. Účast na videoklubu změnila nejen to, čeho
si učitelé všímali na videu a jak videoukázky diskutovali v rámci programu profesního
rozvoje. Změnil se i jejich přístup k žákům a k výuce, a to nejen podle jejich vlastních
subjektivních pocitů. Tyto změny byly také prokázány analýzou videozáznamů jejich vý-
uky. V závěru svých studií nicméně autorky varují před přílišným optimismem, zobecňo-
váním a aplikací výsledků na jiný typ profesního vzdělávání využívajícího video (např.
van Es & Sherin, 2010). Jejich výzkum ale představuje významný přínos ke zkoumání
této problematiky a může být inspirací podobným snahám.

Autorky by dále chtěly zkoumat vliv jednotlivých faktorů v rámci videoklubu (např. faci-
litátorů) na učení se učitelů. V současnosti se také věnují dalšímu výzkumu profesního
vidění. Cílem je zjistit, čemu opravdu učitelé věnují pozornost během výuky (Sherin et
al., 2008). Tento výzkum využívá speciální kameru připevněnou na brýle učitele (nebo
například na čepici). Tato kamera je schopna zachytit, na co se učitel dívá – tzn. čemu
věnuje během výuky pozornost. Toto spolu s komentáři učitele je předmětem analýz a na
základě toho je možno lépe pochopit podstatu profesního vidění učitelů.
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5 VIDEO V UČITELSKÉM VZDĚLÁVÁNÍ:
VYBRANÉ DOMÁCÍ ZKUŠENOSTI

Cílem této kapitoly je ukázat, že také v České republice má využívání videa v učitelském
vzdělávání úctyhodnou tradici. Ta sahá přibližně do 70. let minulého století a je spojena
s několika pracovišti. V abecedním pořadí zmiňujeme především pracoviště v Brně,
v Hradci Králové a v Praze.

V audiovizuálních centrech Vysokého učení technického a Univerzity J. E. Purkyně v Brně
byla rozvíjena videodidaktika (viz např. sborník Videodidaktika, 1987). Dalo by se říci,
že se jednalo o určitý didaktický obor, v jehož rámci se vytvářely a zkoumaly různé způso-
by využití televizní techniky a videotechniky ve výchově a vzdělávání na různých typech
a stupních škol. Vedle tvorby televizních programů a videoprogramů se hledaly možnosti
využití televizní techniky a videotechniky v přípravě na učitelskou profesi (Macek, 1984/
85; Budiš, 1985/86; Švec, 1987; Maňák, 1989 a další). Některé z těchto aktivit byly po
roce 1989 přeneseny na Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity. V rámci rozvojo-
vých a výzkumných projektů zaměřených např. na nácvik řešení nestandardních situací
u budoucích učitelů (Kolektiv autorů, 1995) či na přístupy k diagnostice pedagogických
dovedností (Švec et al., 2000, 2002) byly ověřovány různé způsoby využívání video-
techniky a videozáznamů (např. Budiš, 1995; Švec, 1995b; Řezáč, 1995; Řezáč & Horká,
2000). V současné době se na brněnské pedagogické fakultě uvedené aktivity realizují za
přispění pracovníků Institutu výzkumu školního vzdělávání (Janík & Miková, 2006;
Janíková a kol., 2008b; Šmerdová, 2008 a další).

Problematika spadající do oblasti videodidaktiky má silnou tradici také v Hradci Králové,
a to jak na tamější pedagogické fakultě, tak na hradecké Lékařské fakultě Univerzity Kar-
lovy. Zásadní význam má monografie s názvem Výuková televize v klinických oborech
(Hlava, Bím, & Lounek, 1986), která přináší ucelený rozbor základních otázek zavádění
televizní techniky do vzdělávání a výchovy studentů lékařství. Důležité jsou také aktivity
realizované na hradecké pedagogické fakultě. Ty směřují od otázek využití výukové tele-
vize v přípravě budoucích učitelů (Mareš, 1976) přes zkoumání potenciálu videotechniky
pro dokumentaci reálných situací ve výuce (Holý & Rychtera, 1995) až k rozpracování
teorie a koncepce vytváření pedagogických dovedností studentů učitelství (Svatoš &
Holý, 2000, 2002).

Také na pražské pedagogické fakultě se dlouhodobě využívá videotechniky a videozá-
znamů, a to především při rozvíjení komunikačních dovedností studentů učitelství (Vy-
skočilová, 1986). V posledních letech je na této fakultě video využíváno mnoha různými
způsoby – zejména oborově didaktickými (např. Slavík & Siňor, 1993; Mazáčová, 2009;
Stehlíková, 2009, 2010a,b a kap. 5.2 v této knize).
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V české odborné literatuře jsou popsány ještě další způsoby využívání videa v učitelském
vzdělávání. Bez nároku na úplnost jmenujme např. zkušenosti pardubické (Černá, 2009
a kap. 5.1 v této knize) či olomoucké (Nelešovská, 2003) a dále zkušenosti z Filozofické
fakulty UK v Praze (Bidlová & Gillernová, 2006) a z Výzkumného ústavu pedagogického
v Praze (kap. 5.3 v této knize). Následující text podrobněji představuje trojici vybraných
přístupů k využívání videa v přípravě budoucích učitelů v rámci České republiky. Jedná
se o dostupný výběr případů, jenž si nečiní nároky na reprezentativnost.

5.1 Využití videa v profesní přípravě učitelů:
pardubické zkušenosti

Klára Kostková

V této podkapitole představíme využívání videa na Filozofické fakultě Univerzity
Pardubice v rámci přípravného vzdělávání učitelů anglického jazyka, a to jak v původním
pětiletém magisterském studijním programu Učitelství pro ZŠ, studijní obor Učitelství
anglického jazyka pro ZŠ, tak ve studiu strukturovaném: bakalářském – studijní obor:
Anglický jazyk – specializace v pedagogice a navazujícím magisterském – studijní obor:
Učitelství anglického jazyka.

Dílčí i souborné sondy do problematiky využívání videa na Univerzitě Pardubice byly
již publikovány, např.: Píšová (2005) – v rámci monografie zaměřené na problematiku
profesního rozvoje učitele a jeho podpory se autorka věnuje i tématu některých strategií a
technik profesního učení, kdy video- nebo audiozáznam pedagogické situace / vyučovací
hodiny uvádí jako jednu z nich; Černá (2009) – příspěvek se zabývá potenciálem video-
záznamů pro rozvoj didaktické znalosti obsahu studentů učitelství.

5.1.1 Teoretická východiska

Teoretická východiska přípravného vzdělávání učitelů na Univerzitě Pardubice respektují
multiparadigmatický charakter věd o výchově. Jedná se tedy o eklektický přístup, jehož
základní myšlenky vycházejí jak z humanistických/neohumanistických, konstruktivistic-
kých a sociálně konstruktivistických trendů ve vzdělávání, tak z hermeneutické pedago-
giky. Z jiného úhlu pohledu, koncepce programu vychází z teoretického modelu učitele
jako reflektivního praktika. Uvedená teoretická východiska již byla precizně formulová-
na, např.: Píšová (2005).

5.1.2 Obecný cíl a zaměření práce s videem

Obecným cílem práce s videem je podpora iniciace profesního rozvoje budoucích učitelů;
obsahovou základnu přitom tvoří témata obecně didaktická a oborově didaktická. V sou-
ladu s postupnými fázemi rozvoje studentů učitelství se mění intenzita i kvalita různých
aspektů procesu profesního učení. Pozornost je věnována i problematice pedagogicko-
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psychologických i oborových (v tomto kontextu lingvistických a kulturně-literárních)
disciplín.

Zaměření práce s videem je koncipováno tak, aby profesní rozvoj studentů směřoval k ná-
sledujícím obecným cílům: (a) rozvoj teoretického aparátu profesního myšlení – propo-
jování teorie s praxí; (b) iniciace a rozvoj, tzv. růstové kompetence (growth competence,
Korthagen in Píšová, 2007, s. 47); (c) zejména rozvoj (sebe)reflektivních dovedností; (d)
rozvoj profesní kompetence studentů učitelství – rozvoj profesního já.

5.1.3 Práce s videem ve studiu učitelství anglického jazyka
na FF Univerzity Pardubice

Tabulka 11 prezentuje chronologické uspořádání práce s videem (dle jednotlivých ročníků)
v nestrukturovaném magisterském i bakalářském a následném navazujícím magisterském
studiu. Strukturovaný studijní program se v maximální možné míře snaží respektovat
potřebné podmínky profesního rozvoje budoucích učitelů, a to zejména časový faktor,
tzn. rozložení práce s videem do obou fází paralelního modelu strukturovaného studia.

Tabulka 11
Přehled využívání videa na Univerzitě Pardubice dle konkrétních ročníků

Ročník Mgr. / Bc. – NMgr. VIDEO15 (komerční i vlastní)

I. Bc. I. X

II. II Videotéka I (Video Library I)

Na návštěvě ve škole I

Na návštěvě ve škole II

Videotéka II (Video Library II)

Mikrovyučování (realizované v rámci výuky na fakultě)

III. NMgr. I. Metody vyučování cizího jazyka

IV. II. Videozáznam vlastního vystoupení I

Videozáznam vlastního vystoupení II

V. X (Reflektivní didaktický seminář)
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padě videa komerční) a videonahrávky sebe sama (tj. vlastní). Dělení na videa komerční a vlastní
se tedy vztahuje k jejich autorství, resp. ke způsobu jejich nabytí. Vedle toho pak rozlišujeme vi-
deozáznam někoho jiného, přičemž je jasné, že komerční videa mohou být pouze videozáznamy
někoho jiného, a videozáznam sebe sama, který se vztahuje k subjektu, jehož výstup je zaznamenán.



Etapy práce s videem

V souladu s teoretickým modelem učitele jako reflektivního praktika a se současným sta-
vem poznání procesu profesního rozvoje učitelů zahrnuje v našem pojetí systém využívání
videa tři etapy:

� pozorování příkladů dobré praxe (video někoho jiného: Videotéka I, II; Na návštěvě
ve škole I, II; Metody vyučování cizího jazyka);

� pozorování vlastní praxe (video sebe sama: Mikrovyučování, Videozáznam vlastního
vystoupení I, II);

� reflexe vlastní praxe (Videozáznam vlastního vystoupení I, II a Reflektivní didaktický
seminář).

Jednotlivé etapy i jejich části sledují specifické cíle v rámci profesního rozvoje studentů
učitelství a snaží se o maximální možnou míru integrace s dalšími studijními předměty
profesního modulu16, tj. o integraci pedagogických, psychologických, obecně i oborově
didaktických a pedeutologických aspektů profesního učení. Celkově se jedná o propojení
pozorování – reflexe – vlastní praxe – sebereflexe.

Tabulka 12 prezentuje práci s videem během studia v rámci konkrétních předmětů (např.
Obecné didaktiky, Pedagogické praxe aj.), a to obsahové zaměření videozáznamů, tech-
niky a strategie profesního učení na základě těchto videomateriálů a konkrétní cíle profes-
ního učení studentů.
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kého, jazykového, kulturně-literárního a profesního modulu. Profesní modul zahrnuje studijní
předměty z oblasti pedagogiky, psychologie, obecné didaktiky, oborové didaktiky, tj. didaktiky
anglického jazyka, a některé volitelné předměty, např.: Školský management, Výuka žáku s SPU,
Multimédia pro učitele, Interkulturní komunikativní kompetence.



Tabulka 12
Chronologický přehled práce s videem

VIDEO
komerční/vlastní

Obsah
Technika práce
s videem

Konkrétní cíl

1.
Videotéka I
Virtuální škola I
komerční

Různé aspekty
procesů učení
a vyučování
Ilustrace dobré
praxe

Strukturované
pozorování

- rozvoj dovednosti pozorovat
a analyzovat výuku

- učení se vidět
- zvědomování prekonceptů
- rozvoj teoretického aparátu
profesního myšlení

2.
Na návštěvě
ve škole I
komerční

Faktory vyučova-
cího procesu
Ilustrace dobré
praxe

Cílené
pozorování

- rozvoj dovednosti pozorovat
a analyzovat výuku

- učení se vidět
- zvědomování prekonceptů
- rozvoj teoretického aparátu
profesního myšlen

3.
Na návštěvě
ve škole II
komerční

Jazykové pro-
středky a řečové
dovednosti
Ilustrace dobré
praxe

Cílené
pozorování

- rozvoj dovednosti pozorovat
a analyzovat výuku

- učení se vidět
- zvědomování prekonceptů
- rozvoj teoretického aparátu
profesního myšlení

4.
Videotéka II
Virtuální škola II
komerční

Didaktické
principy Ilustrace
dobré praxe

Strukturované
pozorování

- další rozvoj dovednosti
pozorovat a analyzovat výuku

- učení se vidět a reflektovat
- rozvoj koncepčního myšlení

5.
Mikrovyučování
(realizované v rámci
výuky na fakultě)
Vlastní

Jazykové
prostředky
a řečové
dovednosti

Pozorování
vlastního
vystoupení,
Validace zpětné
vazby od kolegů

- rozvoj dovednosti pracovat
s videozáznamem
vlastního vystoupení

- sebereflexe

6.
Metody vyučování
cizího jazyka
Komerční

Přístupy, metody
a techniky
vyučování cizímu
jazyku

Strukturované a
volné pozorování

- propojení teorie s praxí
- rozvoj hloubkové reflexe
- rozvoj profesního já –
osobní učební styl

7.
Videozáznam
vlastního
vystoupení I
vlastní

Různé aspekty
procesů učení
a vyučování

Volné pozorování
záznamu vlastní
vyučovací hodiny

- rozvoj hloubkové reflexe
- reflektivní proces:
fáze sebereflexe

- propojení teorie s praxí
- rozvoj růstové kompetence

8.
Videozáznam
vlastního
vystoupení II
Vlastní

Různé aspekty
procesů učení
a vyučování

Volné pozorování
záznamu vlastní
vyučovací hodiny

- rozvoj hloubkové reflexe
- reflektivní proces:
fáze sebereflexe

- propojení teorie s praxí
- rozvoj růstové kompetence
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Konkrétní cíle jsou koncipovány tak, aby v rámci jednotlivých etap práce s videem smě-
řovaly k rozvoji následujících aspektů profesního rozvoje:

a) Etapa pozorování příkladů dobré praxe

Etapu pozorování příkladů dobré praxe, kdy se jedná o pozorování videozáznamů někoho
jiného, je možno označit jako etapu pozorování příkladů dobré praxe (tabulka 12: fáze 1,
2, 3, 4 a 6). Postupné cíle v této etapě zahrnují: zvědomování prekonceptů, se kterými stu-
denti vstupují do přípravného vzdělávání učitelů, učení se vidět a pojmenovat konkrétní
jevy edukační reality, učení se analyzovat a dále hodnotit tyto jevy a případně hledat
obecné principy pro konkrétní pedagogické situace i učitelovo jednání v nich, hledání
alternativ řešení konkrétních pedagogických situací.

Práce s Videotékou I v rámci Pedagogické praxe I představuje první vstup do edukační re-
ality z pozice „nové“ sociální role, role učitele. Jedná se o zaměřené pozorování nepřímé
– tento vstup je realizován pomocí série videozáznamů, tzv. „virtuální škola 1“ – Video
Library – Teaching Practice 1. Videotéka I obsahuje 8 videonahrávek o délce cca 10–25
minut, které jsou doprovázeny strukturovanými pozorovacími archy, případně konk-
rétními aktivitami. Obsahové zaměření videomateriálů zahrnuje tematické okruhy: žák,
učitel, (sebe)reflexe, kategorie cíle a obsahu ve vyučování, řízení vyučování, organizace
procesů učení a vyučování, hodnocení, materiální didaktické prostředky (diskutovány
jsou i otázky didaktických principů) s postupem od obecně didaktických východisek dále
konkretizovaných v poloze lingvodidaktické až ke strukturované reflexi pozorování
v rámci pedagogické praxe. Konkrétním cílem využívání Videotéky I je jednak zajistit
zprostředkování žádoucí zkušenosti (např. formulace cílů hodiny) všem studentům a tím
také umožnit její lepší sdílení a analýzu, dále pak poskytnout příklady dobré praxe; v ne-
poslední řadě lze zmínit i důvody ekonomické. Všechny videozáznamy jsou zpracovány
v plné obsahové integraci se sylaby studijních předmětů Obecná didaktika I a Lingvodi-
daktika I (oborová didaktika) a poskytují tak možnost cyklického pohybu mezi edukační
teorií a praxí (viz tzv. cyklický model založený na pohybu „od teoretické – reflektující, me-
takognitivní, distancující polohy k poloze získávání klinické zkušenosti a zpět“; Štech, 2003).

Předměty Obecná didaktika I a Lingvodidaktika I využívají rovněž další průběžnou indi-
viduální práci studentů s videomateriály Na návštěvě ve škole I a II. Materiál Na návštěvě
ve škole I je zaměřen na jednotlivé faktory výukového procesu a obsahuje 4 videozá-
znamy v celkové délce cca 35 minut; druhý díl, Na návštěvě ve škole II, sestává opět ze
4 videozáznamů v celkové délce cca 45 minut a zabývá se problematikou didaktických
principů. Oba materiály si kladou za cíl zprostředkovat studentům příklady dobré praxe
i žádoucí zkušenosti, které je následně možno v rámci konkrétních seminářů sdílet. Jed-
notlivé videosekvence jsou jednak prokládány písemnými (resp. namluvenými) komen-
táři a instrukcemi, např. na co se mají studenti v průběhu pozorování zaměřit – „Všimněte
si, do jaké míry je výuka řízena učitelem.“ Oba díly videozáznamů, Na návštěvě ve škole I
a II, jsou navíc doplněny studijními (teoretickými) příručkami, které jsou dostupné v tiš-
těné i elektronické formě, jsou tedy vhodné k samostudiu.
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Videotéka II v rámci Pedagogické praxe II je využívána stejným způsobem jako Video-
téka I, probíhá tedy formou individuálních strukturovaných pozorování, přičemž har-
monogram pro volbu konkrétních sekvencí videomateriálů je v souladu s plněním sylabu
studijních předmětů Obecná didaktika I a Lingvodidaktika I, jinými slovy je opět roz-
vržen do průběhu celého semestru. Obsahové zaměření se nicméně liší; Video Library –
Teaching Practice II, tzv. virtuální škola 2, zahrnuje 7 videonahrávek o délce cca 6–17
minut a reflektuje témata jak obecně, tak oborově didaktická – primárně jsou pozorování
zaměřena na výuku jazykových prostředků a řečových dovedností.

Poslední součástí etapy pozorování příkladů dobré praxe je strukturované i volné pozoro-
vání videomateriálu zaměřeného na metody vyučování cizího jazyka (Language Tea-
ching Methods –Teacher’s Handbook for the Video Series. 2nd ed.) v rámci studijního
předmětu Lingvodidaktika III se stejným obsahovým zaměřením. Jedná se zde o komen-
tované videonahrávky o délce cca 20–30 minut zaměřené na typické didaktické uchopení
principů jednotlivých metod (např.: Audio-lingual Method, Silent Way, Suggestopedia,
Total Physical Response, Communicative Language Teaching) a diskusi k jejich výcho-
diskům (zejména psychologickým a lingvistickým). Studenti nejprve v rámci konkrét-
ních seminářů tyto metody strukturovaně pozorují, následně je analyzují a reflektují.
Dochází zde jednak k rozvoji dovednosti hloubkové reflexe, rozvoji teoretického aparátu
profesního myšlení a následnému propojování teorie s praxí, dále pak především k roz-
voji vlastního profesního já. K zvědomování profesních přesvědčení (beliefs) a jejich teo-
retickému ukotvování dochází tedy v závěru etapy pozorování příkladů dobré praxe, tzn.
před vstupem do reálného prostředí školní třídy.

b) Etapa pozorování vlastní praxe

Etapa pozorování vlastní praxe, kdy se jedná o videozáznam vlastní studentovy výuky, je
uskutečňována dvěma způsoby, a to nejprve videozáznamem týmového vyučování stu-
dentů na univerzitě, tzv. mikrovyučování (tabulka 12: fáze 5), následně pak videozá-
znamy vlastních hodin v reálném prostředí školní třídy (tabulka 12: fáze 7 a 8). Postupné
cíle se v etapě pozorování vlastní praxe zaměřují především na specifické aspekty uči-
telské profese (vybrané oblasti činnosti studentů) prostřednictvím využití konkrétních
reflektivních strategií a technik včetně jejich nástrojů, tzn. pozorování a analýza videozá-
znamu vlastní vyučovací hodiny.

První část tvoří tzv. výstupová pedagogická praxe, která probíhá ještě na fakultě formou
mikrovyučování. Obsahové zaměření výstupů vychází z témat pokrytých ve studijním
předmětu Lingvodidaktika II (tj. zejména plánování výuky, výuka jazykových prostředků
a řečových dovedností atd.), v rámci analýzy těchto výstupů jsou zároveň zohledněna
témata sylabu Obecná didaktika II (tj. konkrétně různých aspektů řízení a organizace
procesů učení/vyučování, např. aktivizace žáků, individualizace a diferenciace, motivace,
kázeň, autorita učitele aj.). Mikrovyučování probíhá na bázi týmové přípravy, případně –
dle preferencí dané skupiny – i realizace. Vedle vlastní učitelské zkušenosti učitelského
týmu je součástí mikrovyučování také přímé pozorování, které provádějí ostatní studenti
jako účastníci mikrovyučování. Jedná se opět o pozorování zaměřené a strukturované,
kdy studenti zároveň na základě pozorování poskytují – s facilitací vyučujících obou
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studijních předmětů – zpětnou vazbu svým „vystupujícím“ kolegům. K tomuto účelu jsou
opět zpracovány archy pro strukturované pozorování. Vedle toho jsou za účelem sebehod-
nocení „mikroučitelů“ pořizovány videozáznamy jejich výstupů, které jsou studentům
následně k dispozici a slouží jako validace zpětné vazby od kolegů – zpětná vazba je
studentům poskytnuta okamžitě po jejich mikrovyučování v rámci konkrétního semináře,
na základě videozáznamu mají následně možnost si tuto zpětnou vazbu ověřit. Dále pak
slouží pozorování videozáznamu vlastního mikrovyučování jako první zkušenost stu-
dentů s videozáznamem sebe sama.

V rámci videozáznamu vlastního vystoupení I studenti pořizují videozáznam vlastní vý-
uky v rozsahu cca 20 minut a následně tuto videosekvenci analyzují – nejprve samostatně.
Doporučena je rovněž společná analýza tohoto videozáznamu s mentorem, resp. jiným
„kritickým přítelem“. V rámci pohovoru nad písemnou analýzou vlastního videozázna-
mu s tutorem (didaktikem na fakultě), tzn. nad tím, co sami studenti ve svém výstupu vidí,
např.: identifikují oblasti možného prostoru pro zlepšení, případně navrhují alternativní
řešení; na základě tohoto pohovoru je studentům udělován zápočet.

Videozáznam vlastního vystoupení II, stejně jako předešlý videozáznam sebe sama, je za-
měřen především na celkový rozvoj studentovy profesní kompetence. Tato videosekvence
je pořízena univerzitním učitelem, který studenta po předešlé domluvě navštíví ve škole,
kde student vykonává pedagogickou praxi. Studenti zde opět pracují s videozáznamem
vlastního profesního výkonu, stejně jako v předešlé fázi, případně spolupracují s men-
torem či jiným „kritickým přítelem“ a následně provádějí sebeanalýzu a sebehodnocení.
Na základě písemné analýzy vlastního videozáznamu v rozhovoru s tutorem identifikují
akční body jako východisko pro tzv. akční plán v další (reflektivní) etapě práce s videem.
Akční plán je zde vnímán jako první pokus studentů zaměřit se na jeden konkrétní aspekt
vyučovacího procesu a s ním dále cíleně pracovat.

c) Etapa reflexe vlastní praxe

Etapa reflexe vlastní praxe již nevyužívá videozáznamy jako takové, nicméně je nedílnou
součástí této zkušenosti a nadále v rámci studijního předmětu Reflektivní didaktický
seminář cíleně staví na zkušenostech, které studenti s videozáznamy získali v etapě po-
zorování vlastní praxe. Využívá se zde zejména reflektivní techniky akční plán, a to s cí-
lem umožnit studentům rozvoj profesní autonomie; obsahové zaměření je individuální –
dle identifikace konkrétního problému studentem ve spolupráci s univerzitním učitelem,
přičemž výstupy videozáznamu vlastního vystoupení II, zejména analýza videozáznamu,
slouží (či může sloužit) k identifikaci problému, na který je následně standardní akční
plán (případně výzkum) zaměřen. Cílem etapy reflexe vlastní praxe je poskytnout stu-
dentům další možnost rozvoje dovednosti reflexe vlastní pedagogické zkušenosti. Video-
záznam vlastní vyučovací hodiny a jeho analýza v rámci studijního předmětu Reflektivní
didaktický seminář má za cíl rovněž aktivaci obecně i oborově didaktických znalostí za-
kotvených v reálném prostředí nižší sekundární školy.

Jinými slovy je cílem tohoto integrovaného celku zaměřit pozornost studentů na speci-
fické aspekty učitelské profese prostřednictvím využití určitých reflektivních technik
a strategií včetně jejich nástrojů, přičemž analýza videozáznamu je jednou z nich. V prů-

82



běhu pedagogické praxe si student zajistí nebo univerzitní učitel pořídí videonahrávku
části jedné z jeho odučených hodin, student vyhodnotí její analýzu a následně navrhne
a prezentuje svůj akční plán v rámci Reflektivního didaktického semináře. Obecně řečeno,
zde student rozvíjí svou profesní kompetenci prostřednictvím reflexe praktické zkušenosti
získané v průběhu Učitelské praxe, a to v rovině vlastního vyučování anglického jazyka.

Využití videa pro účely hodnocení

Pozornost zde stručně věnujeme poskytování zpětné vazby a hodnocení procesů učení
studentů a výsledků těchto procesů založených na práci s videem.

Na poskytování zpětné vazby se v různých fázích podílejí všechny tři strany zapojené do
jejich realizace, a to univerzitní učitelé, tutoři – volitelně uvádějící učitelé – mentoři i sami
studenti. Zpětná vazba je poskytována jak formou vzájemného hodnocení, tak sebehodno-
cení a hodnocení formálního i neformálního. Vzhledem ke stanoveným obecným cílům je
hodnocení realizováno především s důrazem na jeho formativní funkci. Hojně – zejména
v etapě pozorování vlastní praxe je rovněž využívána individuální vztahové norma.

V rámci etapy pozorování příkladů dobré praxe probíhá hodnocení formou rozhovorů na
základě vyplněných pozorovacích archů, a to jednak ve skupině během výuky na fakultě,
tak následně individuálně v rámci udělování zápočtu. Etapa pozorování vlastní praxe
využívá neformálního hodnocení formou rozhovorů mezi studentem a mentorem, které
jsou zaměřené na rozbor konkrétní odučené hodiny na školách, následně probíhá roz-
hovor mezi univerzitním učitelem a studentem, a to individuálně po ukončení dané peda-
gogické praxe na základě předem odevzdané dokumentace. V závěru tohoto hodnocení
mohou univerzitní učitel společně se studentem charakterizovat silné stránky i prostor pro
zlepšení, funguje tedy jako přesah do etapy reflektivní.

Tento postup vyžaduje vysoce individuální přístup ke studentům a rovněž úzkou spolu-
práci mezi jednotlivými univerzitními učiteli podílejícími se na realizaci práce s videem
v průběhu celého studia, tak i dalších studijních předmětů s nimi přímo integrovaných.

5.1.4 Shrnutí a vyhodnocení zkušeností

Práci s videem vnímáme jako neopomenutelnou součást podpory rozvoje profesní kom-
petence studentů učitelství v rámci trojstupňového cyklu plánování – výuka – analýza
výuky a její reflexe. Rovněž pak dovednost hodnotit a adaptovat vlastní vyučování. Po-
stupujeme zde v souladu s gradačním charakterem profesního rozvoje, nicméně cíleně
směřujeme k rozvoji učitele jako reflektivního praktika, poznání sebe sama, svých sil-
ných stránek i k identifikaci možného prostoru pro zlepšení.

Celkově lze zkušenost práce s videem hodnotit jak z perspektivy univerzitních učitelů-
didaktiků, tak studentů; v závěru této kapitoly nahlédneme stručně na pozitiva i možná
negativa z pohledu obou zúčastněných stran.

V přípravné etapě spatřují univerzitní učitelé výhody využívání videa především v možnosti
propojovat témata diskutovaná v teoretické rovině s příklady dobré praxe; videozáznamy
zde podporují jednak rozvoj teoretického aparátu studentova profesního myšlení (theo-
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rizing practice), dále pak rozvoj dovednosti pozorovat, analyzovat a reflektovat výuku.
Univerzitní učitel zná konkrétní videozáznam, se kterým student v rámci vlastního pozo-
rování pracuje; výhodou oproti náslechové praxi ve škole je tedy možnost v rámci semi-
náře analyzovat konkrétní výukové sekvence skupinově. Neopomenutelnou roli zde rovněž
hrají faktory ekonomické a administrativní. Za problematickou můžeme v naší bilanci
označit časovou náročnost práce s videem, a to především v etapě pozorování vlastní
praxe, kdy univerzitní učitel často funguje jako autor videozáznamů, tj. plánuje návštěvu
studenta na škole, kterou si student pro výkon praxe sám volí, a to kdekoli na území České
republiky. V předem zvolený den návštěvy univerzitní učitel pořídí nahrávku cca 20 mi-
nut konkrétní hodiny, tuto následně zpracuje a ve zvoleném formátu (CD, DVD, VHS)
předá studentovi. Následně, po vypracování písemné analýzy videa studentem, probíhá
individuální pohovor mezi studentem a konkrétním univerzitním učitelem v trvání cca 40
minut, nicméně mnohdy i delší – dle potřeb studenta.

Pozitivní hodnocení práce s videem během etapy pozorování příkladů dobré praxe
v rámci seminářů konaných na univerzitě většinou přichází ve fázi, kdy dojde k zvědomění
vlastních prekonceptů samotnými studenty, kteří akceptují, že je výuka jazyků v reálném
prostředí školy často realizována jinak, než je jejich vlastní dosavadní zkušenost. Toto
zjištění obvykle funguje motivačně, kdy se studenti posunují od výroků typu: „Učit já
nikdy nebudu.“, „Ty vaše nahrávky jsou nějaké nacvičené hodiny, v praxi to vypadá ji-
nak, mě nikdy nikdo takhle neučil!“ až k výrokům charakteru: „Aha, ono se to někde dělá
i jinak, lépe.“, u některých studentů až k prohlášením jako: „A já bych to také mohl/a
zkusit a třeba něco změnit“. Jako další pozitiva práce s videozáznamy někoho jiného
studenti většinou označují možnost pozorovat vyšší množství učitelů z praxe, oproti
klasické náslechové praxi je tedy zkušenost různorodá, a rovněž možnost pracovat
v rámci pozorování konkrétních videonahrávek individuálně (tzn. volit vlastní strategie,
čas, tempo aj.). V etapě pozorování vlastní praxe pak negativní roli hraje ve většině přípa-
dů nervozita z pořizování videozáznamu vlastní výuky. V rámci subjektivního hodnocení
práce s různými reflektivními technikami prostřednictvím dotazníkového šetření (data
vyhodnocena z let 2002–2009), které probíhá v úvodu Reflektivního didaktického semi-
náře, studenti tuto situaci opakovaně označují jako stresovou; nicméně v závěrečném
šetření, které bylo částečně zaměřeno i na zjištění postojů studentů učitelství k využívání
videozáznamu sebe sama jako reflektivní techniky, se ukázalo, že studenti tuto techniku
a následnou (vícezdrojovou) zpětnou vazbu oceňují jako vysoce individualizovanou
a v kontextu vlastního profesního rozvoje velmi přínosnou.
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5.2 Využití videa ve výuce didaktiky matematiky:
pražské zkušenosti17

Naïa Stehlíková

Pedagogické přesvědčení učitelů a studentů učitelství ovlivňují do značné míry jejich
zkušenosti s učením se matematice a s její výukou. V poslední době se však v oborově
didaktické části přípravy učitelů zdůrazňuje také role zkušeností zprostředkovaných pro-
střednictvím slovních popisů reálné výuky (textcases) či videozáznamů (videocases) (např.
Tirosh & Wood, 2008). Ukazuje se, že dobře vybrané případy z praxe mohou sloužit jako
odrazový můstek pro diskuse spojené s výukou matematiky, pro motivaci reflektování
výuky, a to i vlastní, a vůbec pro rozvoj didaktické znalosti obsahu budoucích učitelů.
Představují také vhodné spojení mezi teoretickými poznatky, které budoucí učitel získává
při studiu, a praxí.

Tato kapitola je zaměřena na vybrané aspekty didakticko-matematické přípravy studentů
učitelství matematiky 2. a 3. stupně škol na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy
v Praze, která je do značné míry založena na využití praktických případů. Konkrétně bude
pojednáno o organickém začlenění videozáznamů (rozumí se videozáznamů z hodin ma-
tematiky) do kurzů didaktiky matematiky (v celkové délce tří semestrů) a do pedagogické
praxe.

5.2.1 „Všímání si“ jako součást didaktické znalosti obsahu

Didaktická znalost obsahu podle Shulmana (1986) zahrnuje nejen didaktickou transfor-
maci učiva učitelem (tedy aby uměl učivo podat na určité požadované úrovni), ale také
znalost toho, jaké oblasti jsou pro žáky typicky obtížné a které reprezentace jsou výhodné
pro určitý pojem, znalost různých způsobů, jak rozvíjet žákovy znalosti apod. Shulmanovy
myšlenky rozvíjí celá řada dalších autorů. Např. Bromme dodává, že didaktické znalosti
obsahu je třeba hledat i ve způsobech, jak učitel „bere v úvahu promluvy žáků a jejich
předchozí znalosti“ (2008, s. 10), a An (2004) rozlišuje čtyři stránky didaktické znalosti
obsahu: učitel staví na žákových myšlenkách a porozumění, zabývá se jeho miskoncep-
cemi, zapojuje ho do učení se matematice a podporuje jej v přemýšlení o matematice.
Aby to však učitel mohl dělat, musí si v první řadě „všimnout“ příslušné promluvy žáka a
vhodně ji interpretovat. Do hry se tedy dostává i ability to notice (schopnost všímat si;
Sherin & van Es, 2005).

„Všímání si“ podle Sherin a van Es (2005) zahrnuje a) zjištění, co je v dané pedagogické
situaci důležité (resp. co divák považuje za důležité), b) využití specifického kontextu (vlast-
ních zkušeností z psychologie, pedagogiky, matematiky, vlastní výuky apod.) k uvažo-
vání o dané situaci (k interpretaci toho, čeho jsme si všimli), c) spojení konkrétní situace
ve třídě s obecnými koncepty a principy vyučování a učení. Součástí takto vymezeného
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všímání si je tedy i interpretace jevů, přičemž je účelné odlišovat hodnocení situace, které
je založené spíše na naší víře, a interpretaci situace, která je založená na evidenci (van Es
& Sherin, 2005).

Rozvoj schopnosti všímat si jako nedílné součásti didaktické znalosti obsahu se stává
jedním z cílů kurzů pro budoucí učitele matematiky. Autoři zdůrazňují zejména nutnost
zaměření pozornosti studentů na určité aspekty výuky, protože samotné dívání se na
videozáznam ještě nemusí přinést žádoucí efekty (viz např. Santagata et al., 2007; Star &
Strickland, 2008; Stehlíková, 2010b). Toto zaměření se děje různými způsoby, z nichž
některé jsou zmíněny níže.

Namístě je poznámka týkající se určité „preskriptivnosti“. Je jistě nemožné s určitostí
říci, čeho bychom si v hodině „měli“ všimnout a co můžeme bez obav „zanedbat“. Záleží
na tom, jaký cíl přitom sledujeme. Nicméně při výběru videoukázek ve výuce vycházíme
zpravidla z předpokladu, že určité parametry situace jsou z hlediska didaktické znalosti
obsahu důležité a že by si jich tedy studenti měli být vědomi a nějak je reflektovat (čímž
však netvrdíme, že je mají interpretovat stejným způsobem). Některé z takových para-
metrů budou zřejmé z ilustrací uvedených níže.

5.2.2 Výzkumy využití videozáznamů v kurzech
pro budoucí učitele matematiky

V posledních deseti letech se zejména v zahraniční literatuře objevila celá řada studií
zabývajících se využitím videozáznamů hodin matematiky v přípravě učitelů matematiky
i v jejich dalším vzdělávání. Popisují různé kurzy s využitím videí, jaké jsou přednosti
a meze videozáznamů, jaké úkoly mohou být s videozáznamy spojeny apod. Vzhledem
k zaměření kapitoly se zde soustředíme jen na ty z nich, které vyhovují dvěma kritériím:
a) týkají se kurzů pro budoucí učitele matematiky, v nichž se pravidelně využívají analý-
zy videozáznamů někoho jiného (tedy ne sebe sama); b) zkoumají, jaký vliv mají analýzy
videí na rozvoj didaktické znalosti obsahu studentů (jedná se o studie, které zpravidla
sledují kvalitu analýz – písemných či ústních – vybrané skupiny studentů před vlastním
kurzem a po jeho skončení). Všichni autoři dospívají k velmi podobným závěrům, jen je
vyjadřují jinými slovy. Závěry jsou (ve stručnosti) následující:

� U studentů došlo k posunu od chronologického popisu všeho, co se ve výuce dělo,
k výběru důležitých momentů; dále přešli od hodnocení události k její interpretaci
(Sherin & van Es, 2005).

� Zatímco před kurzem studenti události jen popisovali, po kurzu jejich reflexe obsa-
hovaly též analýzy vlivu činnosti učitele, výběru úloh, výukových přístupů atd. na
žáka a jeho učení se matematice (Santagata et al., 2007).

� K největšímu posunu došlo ve schopnosti studentů všímat si matematických aspektů
hodiny (tedy toho, jak je zprostředkováván matematický obsah) a komunikace mezi
žáky a učitelem (Star & Strickland, 2008).

� Reflexe u studentů byly po kurzu hlubší, své úvahy měli více podloženy evidencí
a kladli větší důraz na uvažování žáků (jak asi výuka ovlivňuje jejich myšlení); začaly

86



se objevovat různá vysvětlení toho, jak žáci asi uvažují; větší schopnost reflektovat
hodinu se u studentů objevila i později, když prováděli sebereflexe vlastní výuky
(Stockero, 2008).

� Zlepšila se schopnost studentů analyzovat hodinu v tom smyslu, že se naučili zaměřit
pozornost na důležité interakce ve třídě a na to, jak se žáci učí; studenti se naučili udá-
losti v hodině interpretovat, a ne je pouze popisovat a kritizovat či chválit (Alsawaie &
Alghazo, 2010).

Ukazuje se tedy, že využití videozáznamů v přípravě učitelů matematiky může mít pozi-
tivní vliv konkrétně na schopnost studentů všímat si důležitých jevů ve vyučování a z obec-
nějšího hlediska i na jejich didaktické znalosti obsahu.

Ve své výuce využíváme videozáznamy zhruba od roku 2005. Od té doby si vytváříme
jejich databázi, vybíráme z nich vhodné úryvky, opatřujeme je úkoly a otázkami pro stu-
denty a následně je začleňujeme do kurzů didaktiky matematiky. Současně přitom sbíráme
data pro zjišťování, jak vlastně analýzy videozáznamů přispívají k rozvoji či diagnostice
didaktických znalostí obsahu studentů. Nemůžeme tedy, na rozdíl od autorů zmíněných
výše, zatím uvést žádné závěry této části výzkumu (výsledky jiné části našeho výzkumu
zaměřené na to, čeho si vlastně studenti a učitelé ve výuce všímají a jak to interpretují,
byly již publikovány – viz Stehlíková, 2010b). Proto se dále zaměříme na stručné zhodno-
cení výhod a omezení využití videozáznamů, k němuž jsme dospěli na základě zkušeností
s videozáznamy ve výuce na fakultě, a následně na základní techniky práce s videozáznamy.

5.2.3 Výhody a úskalí využití videozáznamů
v přípravě učitelů matematiky

I když jsou v kurzech didaktiky matematiky některé videoukázky vybrány jako ukázky
dobré praxe, nejsou využívány proto, aby je studenti snad ve své výuce později napodo-
bovali. Video je chápáno spíše jako ilustrace určité prototypické situace (Miková & Janík,
2006), kde jde v první řadě o rozvoj didaktické znalosti obsahu studentů. Videozáznamy
se mají stát „výchozím bodem pro další analytickou práci s nimi, tj. pro stimulaci učeb-
ních a myšlenkových procesů u studentů“ (tamtéž, s. 116). Mohou být také podkladem
pro diagnostiku didaktické znalosti obsahu a schopnosti všímat si (Stehlíková, 2010b).

Videa obsahují záznam reálné výuky, zachycují ji mnohem komplexněji, než jak to doká-
že slovní popis či jak to dokážeme sami, jsme-li přímo hodině přítomni. Oproti náslechu
má videozáznam tu výhodu, že zpomaluje vyučovací proces (Santagata et al., 2007).
Zatímco při vlastní výuce jdou podněty v rychlém sledu za sebou, videozáznam je možné
zastavit a zajímavé části znovu přehrát a např. interpretovat z jiného hlediska. Bylo by
však iluzorní domnívat se, že video může zachytit výuku v celé její komplexnosti. Např.
z videozáznamu zpravidla nedostaneme dostatek informací o tom, jak reagují žáci, natož
o tom, jak uvažují, co si zapisují apod. Doporučuje se tedy získat o dané hodině co nejvíce
informací, např. prostřednictvím sebereflexe učitele, jeho komentáře po zhlédnutí video-
záznamu, kopií žákovských prací nebo třeba komentářů žáků. Je dobré vědět, co žáci
probírali před danou hodinou, co bude následovat, jaké mají již předchozí matematické
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znalosti apod. Tyto informace však není možné vždy získat a při analytické práci s video-
záznamy by si chybějících informací měli být jejich posluchači vědomi.

Problematická je v českém prostředí dostupnost videozáznamů. V zahraničí existuje řada
projektů, v jejichž rámci jsou kolekce videozáznamů vytvářeny a následně využívány
s učiteli či studenty. Tyto kolekce jsou, pokud je nám známo, obecně nedostupné. Na in-
ternetu lze sice najít i volně přístupné záznamy hodin matematiky, jedná se však zpravidla
o hodiny v angličtině a je nemožné k nim dodat české titulky (viz např. http://www.learner.
org či http://www.teachertube.com/). Ojedinělým zdrojem videozáznamů je projekt VÚP
Virtuální hospitace (viz www.rvp.cz), v rámci něhož vznikají záznamy hodin na střední
škole (zatím existují videa dvou hodin matematiky). Videa jsou umístěna volně na webu,
doplněna komentářem učitele a didaktika a učitelé o nich mohou diskutovat online. Ve
své výuce využívám zejména videa z TIMSS 1999 Video Study (jak ze zahraničí s čes-
kými titulky, tak z české části studie), některé vlastní nahrávky spolupracujících učitelů
a v omezené míře pak anglické zdroje s částečným překladem toho, co se v hodině říká (bo-
hužel nelze očekávat, že všichni studenti porozumí anglicky vedené hodině). Nevýhodou
značné části těchto videozáznamů je, že k nim chybí výše zmíněné doplňkové informace.

V dalším textu popíšeme, jakým způsobem jsou videozáznamy integrovány do didaktic-
ko-matematické části přípravy učitelů matematiky. Z toho bude, jak doufáme, též zřejmé,
za jakým cílem jsou videoukázky vybírány a jak je zaměřována pozornost studentů tak,
aby byl potenciál ukázek využit. Kurzy didaktiky matematiky jsou organizovány tak, že
po několika úvodních seminářích, které jsou věnovány obecnějším záležitostem typu konst-
ruktivistických přístupů k výuce matematiky, principům podnětné výuky a mechanismu
poznávacích procesů v matematice, jsou semináře zaměřeny na určité matematické ob-
sahy (např. číselné obory, planimetrie) či prvky matematické gramotnosti (např. modelo-
vání, argumentace a dokazování). Většina používaných videozáznamů jsou záznamy
výuky „někoho jiného“, jen malá část studentů se dostane do situace, kdy rozebírá vlastní
výuku. (Rozumí se samo sebou, že níže uvedené se týká konkrétně výuky v našich kur-
zech didaktiky matematiky. Je také nutné zdůraznit, že při každém „běhu“ kurzů se náš
přístup k využití konkrétních videí může měnit na základě zkušeností, které průběžně
získáváme. Obsah kurzů a přístupy k výuce tedy nejsou jednou provždy dané.)

5.2.4 Analýza videozáznamů výuky „někoho jiného“

Videozáznam celé vyučovací hodiny

Pro kvalitní analýzu by samozřejmě bylo vhodné, kdyby měli studenti možnost vidět
videozáznam celé vyučovací hodiny, aby si mohli udělat obrázek o tom, jak na sebe
činnosti navazují, proč asi učitel jednal tak, jak jednal, co žáci dělali před určitou situací
apod. Z časových důvodů to však není často možné. V našich kurzech je celá vyučovací
hodina rozebírána ve třech případech.

� Úvodní individuální nestrukturovaný rozbor jedné celé vyučovací hodiny matematiky
s následnou společnou diskusí (tématem hodiny je zavedení vzorce pro délku kružnice
v 8. ročníku). Cílem je získat zcela spontánní náhledy studentů na výuku prostřednict-
vím hodiny, která je, jak jsme si ověřili, pro ně velmi motivující. Obsahuje celou řadu
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didaktických situací, které jsou hodné komentáře, a navíc je studenty značně rozdílně
vnímána (zatímco jedni jsou hodinou nadšeni, druzí ji zatracují). Jedna část této
hodiny je rozebrána např. ve studii Stehlíkové (2007).

� Písemné nestrukturované reflexe hodin. Studenti je zpracovávají individuálně jako
náhradu za nepřítomnost na semináři, na videozáznam hodiny se dívají sami. Jejich
reflexe pak slouží jako podklad pro diskuse v seminářích (a současně pro výzkum
rozvoje ability to notice).

� Rozbor vyučovací hodiny ve dvojicích. Studenti se dívají na záznam hodiny matema-
tiky ve dvojici (v kanceláři na fakultě) a přitom jej nahlas komentují a diskutují spolu.
Jejich hlasy spolu s obrazovkou počítače jsou nahrávány na video. Cílem je zjistit, na
jaké aspekty hodiny se spontánně zaměří a jak je hodnotí. Ukazuje se, že na rozdíl od
individuální reflexe je diskuse ve dvojicích motivuje k tomu, aby si všímali více
stránek hodiny. Výhodou je i to, že je možné sledovat vývoj jejich náhledů na danou
hodinu, nejen závěrečnou interpretaci, na níž se shodnou. Stejné dvojice provedou
tento experiment jednou na začátku kurzů didaktiky matematiky a jednou na konci.
Tím jsou získána data do probíhajícího výzkumu účinnosti použití videí (ilustrace
analýz ve dvojicích je uvedena v kapitole Stehlíkové, 2007). Studenti tyto diskuse
shledávají obvykle přínosnými, protože vidí hodinu v celé její komplexnosti a mají
možnost své interpretace konfrontovat s interpretací svých kolegů. Nezřídka jsou
překvapeni růzností svých pohledů na stejnou výukovou situaci a teprve při diskusi
dochází ke zvědomění jejich vlastních prekonceptů vyučování matematice.

Videopřípady

Výše bylo řečeno, že pro rozvoj didaktické znalosti obsahu je nutné zaměřit pozornost
studentů k těm aspektům situace, které považujeme z hlediska didaktiky matematiky za
důležité. To se děje pomocí různých úkolů a otázek, kterými jsou doplněny videoukázky.
Spolu s dalšími informacemi (např. kontext ukázky v rámci hodiny – co předcházelo, co
následovalo, kopie práce žáků) se tak z videoukázky stane videopřípad (videocase). Pří-
pravě videopřípadů je nutné věnovat náležitou pozornost, aby na jedné straně studenti
dostali všechny relevantní informace nutné k pochopení situace a na druhé straně, aby
úkoly a otázky nebyly příliš návodné a zbytečně nezužovaly interpretační pole.

Uveïme nyní čtyři základní typy situací, v níž jsou v mé výuce využívány videopřípady
(uvedené ilustrace jsou vesměs z výuky na základní škole, a to z důvodu stávající malé
přístupnosti videozáznamů z hodin matematiky na střední škole).

1. Zaměření na určitý didakticko-matematický jev

Jedná se o krátké videoukázky, které v sobě nesou určité „poselství“. Tím může být např.
reakce učitele na návrh žáka, která změnila směr hodiny, výuková technika vedoucí k de-
finování určitého pojmu, zajímavá úloha, při jejímž řešení si mohou žáci sami odvodit
nějaký matematický pojem, apod. Videoukázky jsou doplněny otázkami na různé úrovni
konkrétnosti (např. jak byste reagovali na místě učitele, co bude asi následovat, jak žák asi
odpoví) a úkoly (např. vyřešte danou úlohu a vytvořte k ní návodné úlohy, navrhněte
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alternativní přístup). Cílem ukázky je zpravidla zaměřit pozornost studentů na určitý
didakticko-matematický jev, stimulovat diskusi a v některých případech vyvolat hlubší
zájem o danou problematiku, kdy si studenti např. mají na dané téma přečíst odborný text.

2. Různé výukové přístupy k jednomu tématu

Ilustrace: Ukázka A (5 min.): Učitel zavádí postup konstrukce čtyřúhelníku frontálním
způsobem. Vše přehledně vysvětluje krok po kroku u tabule. Žáci odpovídají na otázky
a zapisují si do sešitu. Ukázka B (7,5 min.): Žáci sami přicházejí na způsob konstrukce
lichoběžníku ve skupinách. Učitelka nejdříve obchází skupiny a posléze sumarizuje po-
stup konstrukce na základě jejich návrhů.

U ukázky A jde o klasickou praktiku, výklad nové látky. Učitel nedává příliš prostor
žákům, vše vysvětluje sám. Zápis na tabuli je úhledný a kroky řešení jsou jasné. V jedné
chvíli žák navrhne jiný způsob konstrukce, učitel ho sice pochválí, ale vrací se k původní-
mu způsobu, aniž by vysvětlil, proč je výhodnější. V ukázce B žáci pracují ve skupinách,
diskutují, hledají a posléze i nalézají řešení. Při společné práci zazní i nesprávná řešení.
Celý proces je delší než v ukázce A a též méně úhledný.

Ukázky představují odlišné přístupy k výuce jednoho tématu. Naším cílem není, aby se
studenti přiklonili k jednomu či druhému (i když tak zpočátku činí), ale aby se zamysleli
nad tím, za jakých okolností jsou tyto přístupy účinné, jak by se daly modifikovat, jaké
matematické představy a poznatky si z nich asi odnášejí žáci apod.

3. Záměrný kontrast

Je rozdíl, zda student vidí jednu videoukázku izolovaně, nebo zda ji vidí v kontextu s ně-
jakou jinou ukázkou (to platí samozřejmě i o ukázkách A a B). Přirozeně je srovnává a in-
terpretuje jednu z hlediska toho, co viděl ve druhé. To je dobré v případě, kdy chceme,
aby si studenti všimli určitého aspektu, který v jedné ukázce je a ve druhé chybí.

Ilustrace: Ukázky C (ČR, 8 min.) a D (Japonsko, 25 min.) se týkají komplexních úloh
s praktickými aplikacemi.

Úloha C: Na obrázku 5a jsou písmeny M a N naznačena umístění dvou stožárů. Ohyb
řeky nedovoluje změřit jejich vzdálenost přímo. Navrhněte způsob, jakým je možné tuto
vzdálenost zjistit.

Úloha D: Dva žáci, Bando a Chiba, mají každý svůj pozemek. Ovšem hranice mezi nimi
není přímá (viz obrázek 5b). Zjistěte, jak je možné hranici narovnat tak, aby se výměra
obou pozemků nezměnila.
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Obrázek 5a. Úloha C Obrázek 5b. Úloha D

V úloze C mají žáci aplikovat poznatky o podobnosti trojúhelníků (je nutné nejdříve
zvolit bod, z něhož dokážeme změřit vzdálenost k bodům M a N), v úloze D poznatky o ob-
sahu trojúhelníka (trojúhelníky se stejnou základnou a stejnou výškou mají stejný obsah).

V ukázce C učitelka vše velmi pečlivě po jednotlivých krocích vysvětluje na tabuli a žáci
sledují její výklad. V ukázce D pracují žáci nejdříve individuálně a pak ve dvojicích, při-
cházejí na řešení sami a na konci práce na tabuli ukazují několik způsobů řešení. V ukázce
C dostávají žáci spíše roli statistů, kteří odpovídají na dílčí otázky a zapisují si navržené
řešení. Potenciál úlohy zůstává tak podle našeho názoru nevyužitý. Naproti tomu úloha v
ukázce D byla použita podnětným způsobem. Žáci hledali strategii řešení a učitel byl
spíše jejich rádcem. Celá situace byla však podstatně delší než v ukázce C.

Podobně jako v předchozím případě je naším cílem, aby studenti situace analyzovali
z hlediska rozvoje matematických poznatků žáků.

Dodejme, že interpretace situací A až D se u učitelů a studentů učitelství mohou značně
lišit, jak ukazují výsledky studie Stehlíkové (2010b).

4. Komplexní videopřípad na určité téma

Ilustrace: Pythagorova věta je důležitým tématem v matematice na základní škole. Má
hodně aplikací jak v matematice, tak v reálném životě, navíc propojuje geometrii a algeb-
ru, její pochopení vyžaduje řadu předchozích znalostí a je jedním z mála případů, kdy se
žáci na základní škole seznamují s nutností důkazu matematické věty. Z didaktického
hlediska by si měli studenti učitelství mimo jiné ujasnit (stručně řečeno), jaké jsou způ-
soby zavedení Pythagorovy věty, jaké jsou možnosti pro její důkaz a jaké mají žáci zpra-
vidla obtíže: pamatují si tuto větu jako rovnost c2 = a2 + b2 a nejsou schopni ji sestavit pro
trojúhelník, který je označen jinými písmeny nebo kde je pravý úhel u jiného vrcholu než
C; neumějí sestavit rovnost pro trojúhelník, který je nějak pootočený (není v prototypické
poloze, kterou zpravidla zobrazují učebnice) či je skrytý v komplexním obrázku.

Tyto poznatky studentům nesdělujeme, ale snažíme se je k nim dovést pomocí posloup-
nosti úkolů, které zahrnují několik videoukázek z různých hodin matematiky zaměřených
na Pythagorovu větu, doplněných otázkami, analýzy žákovských řešení úloh, ilustrace
z doučování žáka (slovní popis) a čtení textů. Celý proces je podrobně popsán v článku
Stehlíkové (2010a).
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5.2.5 Analýza videozáznamu vlastní výuky

Mikrovýstup

Mikrovýstupy patří k tradičním prostředkům využívaným v přípravě učitelů a s nástupem
videí je možno z nich pořizovat i záznamy, které mohou sloužit studentům pro vlastní
reflexi. Mikrovýstupy jsou však časově náročné a studenty nejsou, podle mých zkuše-
ností, přijímány zcela bez výhrad – někteří jim vyčítají nepřirozenost situace, nechtějí se
vžívat před svými spolužáky do role učitelů apod. V kurzech didaktiky matematiky vy-
užíváme mikrovýstupy pouze jednou nebo dvakrát. Studenti si mají ve skupinách po dvou
či po třech na základě učebnic připravit výuku, např. sčítání zlomků, sčítání záporných
čísel, zavedení procent apod. Každá skupina si připraví jedno téma na mikrovýstup a jed-
no si promyslí z hlediska „oponentů“. Poté jeden ze skupiny mikrovýstup provede (je při
tom natáčen a videozáznam následně pro svou potřebu získá) a následuje oponentura, kdy
se k výstupu vyjádří druhá skupina. Nakonec je otevřena diskuse pro všechny.

Pro mikrovýstupy vybíráme zpravidla téma, které studenti vnímají jako jednoduché (co
může být složitého na sčítání zlomků?), které ovšem ve skutečnosti vyžaduje značný pe-
dagogický um. Právě mikrovýstupem si studenti účinně uvědomí oborově didaktický po-
hled na dané téma, a jsou tak motivováni, aby o něm přemýšleli, diskutovali a něco si o něm
přečetli v odborné literatuře. Z mikrovýstupu a z následné diskuse již mají zkušenost, kde
mohou být úskalí, a s větším porozuměním pak přistupují k případným teoretickým
poznatkům (např. jaký je mechanismus poznávacího procesu v matematice).

Výuka při pedagogické praxi či experimentální výuka v rámci didaktiky matematiky

Protože sama experimentálně učím v jedné třídě základní školy, dávám studentům v prvním
semestru příležitost, aby sami naplánovali a následně odučili jednu nebo dvě vyučovací
hodiny. V minulém školním roce se např. povedlo, že si studenti mohli vyzkoušet jeden
z přístupů k zavedení vět o shodných trojúhelnících, s nímž se předtím v didaktice se-
známili. Celý proces začne tím, že dva nebo tři studenti vytvoří skupinu a společně si na
základě studia literatury, internetu, učebnic apod. připraví jednu nebo dvě vyučovací ho-
diny na dané téma. Přípravu společně prodiskutujeme. Před vlastní výukou se přijdou ně-
kolikrát do hodiny podívat, aby se seznámili s dětmi. Jeden student učí, ostatní jsou na
hodině přítomni, případně se mohou i střídat. Výuka je natáčena na videokameru (na což
jsou konkrétně žáci z mé třídy zvyklí). Ihned po výuce napíší studenti reflexi hodiny
a druhý rozbor provedou na základě videa. Nakonec je zorganizován seminář, kde disku-
tujeme o poznatcích, které uvedli v obou typech reflexí. Často se také zaměřujeme pod-
robněji na tu část hodiny, kterou buï sami studenti označili za problematickou, nebo
která mi připadá důležitá pro jejich rozvoj jako budoucích učitelů.

Jen u některých studentů se podaří vytvořit videozáznam hodiny v době, kdy konají praxi
na základní nebo střední škole. Není jednoduché získat od škol s natáčením souhlas, často
nesouhlasí ani sami učitelé. Pokud na natáčení nejsou žáci zvyklí, je zde také nebezpeční,
že se budou chovat jinak než obvykle, nebudou spolupracovat apod. Pokud se podaří na-
táčení zrealizovat, proběhne následná společná reflexe buï jen s daným studentem, nebo
s těmi studenty, kteří konají praxi na stejné škole.
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Podobně jako při analýze vyučování někoho jiného je i při analýze vlastního vyučování
možné zaměřit pozornost studentů určitým směrem. Např. student se soustředí na rozpor
mezi svým plánem a následnou realizací, popíše důvody a důsledky svého rozhodnutí,
soustředí se na rozdíly mezi okamžitou reflexí hodiny a následnou reflexí po zhlédnutí zá-
znamu, popíše jeden aspekt hodiny, který si sám vybere, rozebere hodinu z předem daného
hlediska apod.

Využití videozáznamu má i svá rizika. Opomeneme-li praktické záležitosti (nutnost za-
jistit si svolení školy k natáčení, mít k dispozici kameru, dostatečně rychle převést záznam
hodiny na CD apod.), je nutné vytvořit ovzduší vzájemné důvěry a zamezit nevhodnému
kritizování. Úkolem vyučujícího je citlivě vést diskusi k těm jevům, které jsou důležité
z hlediska výuky matematiky. Ilustraci z reflektivního semináře, v němž byly diskutová-
ny videozáznamy hodin vyučovaných studenty, uvádíme v článku (Stehlíková, 2009).

5.2.6 Závěr

Videozáznamy reálné výuky považuji za vhodný způsob, jak u studentů rozvíjet jejich
didaktickou znalost obsahu. Není to však jediný způsob a je třeba jej začlenit do dalších
činností tradičně využívaných v přípravě učitelů (řešení a tvorba matematických úloh,
studium dokumentů, učebnic, odborných článků, analýza žákovských řešení, přípravy na
výuku, mikrovýstupy, náslechy, vlastní výukové pokusy apod.).

Velmi důležitý je výběr potenciálně vhodných videoukázek. Je sice pravda, že každá výu-
ková situace v sobě skrývá celou řadu důležitých a pozornosti hodných stránek, nicméně
zkušenosti ukazují, že ne všechny jsou plodné z didakticko-matematického hlediska a ne
všechny motivují studenty k analytické práci s nimi. Je obtížné říci, jaké rysy by měla
ukázka mít, aby vedla k žádoucím cílům. Vždy záleží na tom, k jakému účelu má být po-
užita a jak je logicky včleněna do rámce úkolů a otázek pro studenty. Tyto otázky by měly
vést k hlubší diskusi než k povrchním, ničím nepodloženým soudům, k nimž mají stu-
denti zpočátku často tendenci.

Nakonec zmíním bariéru, kterou je nutné u studentů překonat, a to nejen tehdy, pokud se
jedná o analýzu jejich vlastní výuky. Je třeba zdůrazňovat, že při rozboru videa nejde
o hodnocení toho, co se ve výuce děje, či dokonce o hodnocení učitele, ale spíše o po-
chopení situace, proč k ní došlo, a jaké může mít důsledky na učení se žáků.
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5.3 Virtuální hospitace: zkušenosti
z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

Zdeňka Švecová

Další vzdělávání a sebevzdělávání pedagogických pracovníků je podstatným znakem
učitelské profese, jejím právem i povinností, jedním ze základních kritérií posuzování
kvality učitele (Bílá kniha, 2001, s. 45).

Virtuální hospitace, které budou představeny v této kapitole, vznikají jako součást projektu
KURIKULUM G18 (www.kurikulumg.cz), který je realizován Výzkumným ústavem
pedagogickým v Praze (dále jen VÚP). Jedná se o videozáznamy různých vyučovacích
hodin, které jsou pořizovány na gymnáziích po celé České republice a které jsou poté
postupně zveřejňovány na Metodickém portálu www.rvp.cz. Jejich součástí jsou mode-
rované diskuze, jichž se účastní vyučující, kteří hodiny vedli, vybraní odborníci na obo-
rovou didaktiku a přípravu budoucích učitelů, již zveřejněné hodiny analyzují, spolu
s učiteli a dalšími návštěvníky Metodického portálu, kteří zveřejněné hodiny sledují na
internetu. V projektu bude natočeno celkem čtyřicet videozáznamů.

V souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání v České republice a v návaznosti
na zavedení rámcových vzdělávacích programů (RVP) je snahou VÚP vyvíjet a zpro-
středkovávat různé nástroje profesního rozvoje pedagogických pracovníků. VÚP pod-
poruje vzdělávání, které zdůrazňuje rozvoj klíčových kompetencí žáků a které vede školy
a jejich učitele k reflexi a evaluaci vlastní práce, propojuje pedagogické pracovníky
různých typů a stupňů škol, včetně zástupců vysokých škol. Zmíněný přístup se snaží
VÚP uplatňovat i při realizaci projektu formou poskytované metodické podpory a od-
borné pomoci učitelům na gymnáziích.

Virtuální hospitace navazují na zkušenosti z projektu Pilot G/GP19, v rámci kterého vznikla
jako součást metodické podpory při tvorbě a realizaci školních vzdělávacích programů
(ŠVP) publikace Příklady dobré praxe pro gymnázia, obsahující náměty pro učitele při
realizaci jednotlivých vzdělávacích oblastí. Jako doplněk byly k některým popsaným ak-
tivitám natočeny metodické filmy, krátké komentované sestřihy ze zajímavých hodin,
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18 Plný název projektu je Podpora učitelů gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání
(dále jen KURIKULUM G). Projekt je realizován v letech 2009 až 2011 v rámci Operačního
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jako národní projekt individuální na základě
partnerské smlouvy mezi MŠMT a VÚP. Projekt KURIKULUM G poskytuje cílenou podporu
gymnaziálním učitelům a koordinátorům školních vzdělávacích programů při zavádění nového
kurikula. Součástí projektu je také rozsáhlý výzkum Kvalitní škola zaměřený na monitoring prů-
běhu a vyhodnocování výsledků kurikulární reformy na gymnáziích. Tento projekt je spolufinan-
cován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

19 Projekt Pilot G/GP (celým názvem Tvorba a ověřování pilotních Školních vzdělávacích prog-
ramů ve vybraných gymnáziích) byl realizován VÚP v letech 2005 až 2008 a jeho hlavním cílem
bylo vytvořit a prakticky ověřit školní vzdělávací programy (ŠVP) na šestnácti pilotních gym-
náziích a na základě získaných poznatků a zkušeností později poskytovat podporu nepilotním
gymnáziím při tvorbě a realizaci jejich ŠVP.



které měly jednotlivé příklady ilustrovat a ukázat, jak může provedení určité činnosti vy-
padat v podmínkách konkrétní školy. Virtuální hospitace, na rozdíl od původních meto-
dických filmů, zaznamenávají reálnou výuku v reálném čase, a umožňují tak zhlédnout
různé vyučovací hodiny od začátku do konce.

5.3.1 Cíl a zaměření virtuálních hospitací

Hlavním cílem virtuálních hospitací je podpořit profesní rozvoj a spolupráci učitelů
prostřednictvím videozáznamů vyučovacích hodin a následných internetových diskuzí
a ověřit využitelnost tohoto nástroje v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Zveřejněné videozáznamy vyučovacích hodin slouží především:

� jako inspirace do vlastní výuky,

� ke sdílení zkušeností v rámci širší odborné komunity,

� k podpoře spolupráce mezi učiteli (v rámci oboru, předmětových komisí, učitelských
sborů i napříč různými vzdělávacími stupni a typy škol),

� pro reflexi pedagogické práce se zaměřením na procesy vyučování, a to jak na obsa-
hovou, tak formální stránku.

Virtuální hospitace jsou jednou z aktivit, která může oslovit učitele různých typů a stupňů
vzdělávání. Sledovat zveřejněné videozáznamy vyučovacích hodin a diskutovat o vy-
braných aspektech výuky mají možnost nejen gymnaziální učitelé, ale také vyučující
základních a středních odborných škol, případně studenti pedagogických oborů. Neméně
zajímavé mohou být záznamy hodin pro rodiče žáků a širší odbornou veřejnost.

Inspirace

Na začátku projektu bylo potřeba nastavit podobu videozáznamů i následných diskuzí
k nim. Byly proto zmapovány zkušenosti řady projektů20 a vzdělávacích institucí, které
videozáznamy vyučovacích hodin využívaly. Velmi inspirativní se ukázala být publikace
Videostudie: výzkum výuky založený na analýze videozáznamů (Janík & Miková, 2006),
ve které autoři prezentují domácí i zahraniční zkušenosti s využitím videozáznamů hodin
v oblasti pedagogického výzkumu, představují také možnosti aplikace videozáznamů
ve vzdělávání učitelů a nabízejí praktická doporučení při práci s videokamerou a zpraco-
vání videozáznamu.

Množství námětů nabídl anglický web pro učitele www.teachers.tv, který je financován
ministerstvem školství (Department for Education) a provozován nezávislým mediálním
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20 O své zkušenosti se ochotně podělili například Ivo Rašín a Ing. Bc. Vít Beran z projektu Prak-
tický výcvik v posuzování kvality ve vzdělávání, který realizovala společnost Služba Škole Mladá
Boleslav v letech 2006 až 2008 a kde byly videozáznamy hodin využívány především při vzdě-
lávání školních týmů. Cenné byly také poznatky Mgr. Vladimíra Srba (Projekt Odyssea, o. s.)
z natáčení příkladů dobré praxe v oblasti osobnostní a sociální výchovy nebo zkušenosti Mgr.
Petra Koutka z Gymnázia, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 13, které umožňuje budoucím žákům,
jejich rodičům a dalším zájemcům nahlédnout jeden den v roce do výuky prostřednictvím on-line
videopřenosů vybraných vyučovacích hodin.



konsorciem Education Digital. Uživatelé zde najdou pestrou nabídku různě dlouhých
a rozličně zaměřených výukových videí, praktické materiály a nápady do hodin, stránky
slouží rovněž jako komunitní prostor pro sdílení. Součástí audiovizuální kolekce na
www.teachers.tv je série videozáznamů celých nesestříhaných vyučovacích hodin (Un-
cut Classrooms21), které ukazují reálnou výuku a slouží zejména jako materiál k pozo-
rování a analýze procesů vyučování a učení. Jejich podobou jsou virtuální hospitace do
značné míry inspirovány.

Před natáčením

Pořízení videozáznamu vyučovací hodiny předchází příprava podkladů ze strany učitele.
Podkladové materiály obsahují základní informace týkající se místa, data a času natáčení,
dále informace, s jakou skupinou žáků bude učitel pracovat (počet, ročník), popis prostor,
ve kterých bude natáčení realizováno, případně náčrtek či fotografii učebny. Podklady
slouží jako pomůcka pro stanovení harmonogramu natáčení a následného zveřejňování
vyučovacích hodin a jako prostředek pro koordinaci spolupráce mezi učitelem, realizač-
ním týmem a kameramany.

Další materiál, který vyučující před natáčením musí připravit, odpovídá struktuře příspěvku
společné pro všechny články na Metodickém portálu www.rvp.cz, kde jsou videozá-
znamy hodin z gymnázií zveřejňovány, konkrétně se jedná o typ příspěvku označovaný
jako praktický – zkušenost. Specifikem tohoto typu příspěvku je to, že jeho součástí je i po-
pis cíle, dále pak také zhodnocení použití příspěvku (autoevaluace) a zhodnocení použití
příspěvku jinou osobou (evaluace).

Podstatou tohoto typu příspěvku je ukázka či popis praktické výukové aktivity a pro-
pojení se strukturou rámcových vzdělávacích programů, v případě virtuálních hospitací
zejména Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, případně také Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jedná-li se o vyučovací hodinu natáče-
nou na nižším gymnáziu. Vyučující vyplňuje mimo jiné následující položky:

� vzdělávací oblast a obor;

� cíl, který si pro danou hodinu stanovil;

� klíčové kompetence, které budou rozvíjeny;

� očekávané výstupy, ke kterým budou žáci v hodině směřovat;

� průřezová témata, která se do zvoleného vzdělávacího oboru a tématu promítají;

� organizace řízení učební činnosti (frontální, skupinová, individuální, kombinace);

� nutné učební pomůcky atd.

V neposlední řadě zpracuje vyučující předpokládaný časový plán hodiny, který do určité
míry plní úlohu scénáře pro natáčecí štáb a poskytuje realizačnímu týmu projektu infor-
maci o tom, co se bude v hodině odehrávat, jaké fáze bude hodina mít, jakým způsobem
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21 Vybrané videozáznamy ze série Uncut Classrooms jsou dále využívány v rámci řady nazvané
Anatomy of a Lesson, ve které odborníci na vzdělávání podrobně analyzují příležitosti k učení
vybraných částí vyučovacích hodin.



bude činnost žáků řízena a časově rozvržena, jaké didaktické prostředky budou v jednot-
livých částech hodiny zařazovány, jak bude pracováno s hodnocením žáků apod.

Příležitost nahlédnout do podkladových materiálů od vyučujícího má kromě zástupce
projektového týmu a kameramanů také oborový didaktik VÚP. Jeho úkolem není hod-
notit vhodnost zvolených metod a forem práce nebo zásadně zasahovat do učitelovy pří-
pravy a měnit ji. Oborový didaktik zodpovídá za kontrolu a případnou úpravu formulací
klíčových kompetencí a očekávaných výstupů tak, aby odpovídaly RVP pro gymnázia,
případně pro základní vzdělávání, a byly v souladu s nastavenými cíli. Vyučujícímu záro-
veň před natáčením poskytuje zpětnou vazbu k časovému plánu hodiny, upozorní na pří-
padná úskalí (např. předimenzovanost časového plánu, možné problémy v návaznosti
jednotlivých fází aj.), eventuálně navrhuje úpravu či doplnění údajů týkajících se klíčo-
vých kompetencí, očekávaných výstupů, didaktických prostředků apod. Je na rozhodnutí
učitele, zda všechny návrhy didaktika akceptuje a do přípravy své hodiny je zahrne.

Vzhledem k tomu, že vyučovací hodiny jsou natáčeny a následně zveřejňovány na inter-
netu, musí všichni zúčastnění písemně stvrdit, že souhlasí s natáčením i zveřejněním
záznamu vyučovací hodiny a jeho využitím při vzdělávání pedagogických pracovníků
i studentů vysokých škol ve studijních programech připravujících budoucí učitele. Písem-
ný souhlas s natáčením je vyžadován od vedení školy, vyučujícího, který hodinu vede,
a žáků, případně jejich zákonného zástupce, pokud dosud nedosáhli plnoletosti. V pří-
padě, že některý z žáků nebo zákonných zástupců souhlas s natáčením neposkytne, zajistí
škola žákovi v době natáčení náhradní výuku v jiné třídě.

Průběh a specifika natáčení

Návštěvníci virtuálních hospitací mají možnost pozorovat jednání a chování učitele
i žáků pouze v rámci jedné vyučovací hodiny. Ze záznamu tak nemusí být dobře patrné
širší souvislosti vyučování. Aby zprostředkovaný obraz učitelova pojetí výuky byl
komplexnější, vyučující před začátkem hodiny na kameru krátce představí sebe i hodinu,
kterou povede. Řekne, s jakou skupinou žáků bude pracovat, jakého cíle chce v hodině
dosáhnout, jaké organizační formy plánuje vzhledem k cíli zařadit a proč, a pokusí se
hodinu zasadit do širšího kontextu. Může informovat o časové dotaci školního předmětu,
vysvětlit, co hodině předcházelo, na jakých dovednostech a znalostech bude stavět, zda se
jedná o představení nového učiva, procvičování, opakování apod. Může rovněž zmínit
specifika školy a třídy, se kterou bude pracovat. Vzhledem k tomu, že nervozita z přítom-
nosti kamery může být před začátkem vyučování patrná, je možné úvodní komentář k ho-
dině natočit opakovaně.

Samotné vyučovací hodiny jsou zaznamenávány vždy minimálně na dvě kamery. Jedna
kamera sleduje po celou dobu natáčení učitele, druhá se zaměřuje na žáky – jednotlivce,
skupiny nebo třídu jako celek. Obvykle je v učebně přítomna ještě další kamera, která
snímá například prezentaci, videoukázku, interaktivní tabuli a jiné didaktické prostředky,
které vyučující a žáci v hodině používají. Třetí kamera může být využita rovněž k zazna-
menání prostředí celé třídy či skupiny žáků, která má v rámci vyučování specifický úkol,
nebo sleduje vybrané místo v učebně, pokud žáci pracují na několika místech současně.
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Učitel má v průběhu natáčení mikroport, aby bylo dobře slyšet, co říká, jaké instrukce
dává, jak interaguje s žáky apod. Promluvu žáků zaznamenávají směrové mikrofony na
kamerách, případně jsou po třídě rozmístěny další mikrofony, aby bylo možné co nejlépe
zachytit celkovou atmosféru ve třídě.

Ačkoliv je autenticita vyučovacích hodin do jisté míry narušena přítomností kamer, je
snahou všech zúčastněných, aby hodina probíhala co nejpřirozenějším způsobem. To je
do určité míry podpořeno i tím, že hodiny jsou zpravidla natáčeny v čase, kdy vyučování
skutečně probíhá podle rozvrhu, aby byl běžný chod školy narušen co nejméně. Vhodné
je, aby v učebně, kde se natáčí, neprobíhala hodinu před začátkem natáčení žádná výuka,
aby bylo možné nastavit a vyzkoušet techniku přímo na místě. Podobně se osvědčilo, když
vyučující je hodinu před natáčením k dispozici natáčecímu štábu. V čase před začátkem
vyučování je provedena zkouška kamer a zvukových zařízení, je realizováno natočení
úvodního představení hodiny a kameramani s vyučujícím si znovu projdou přibližný
průběh hodiny a předpokládaný pohyb žáků po třídě. Pokud nemá učitel před natáčením
volnou hodinu a není možné změnu v rozvrhu uskutečnit, musí k přípravě natáčení a na-
točení úvodního slova postačit pouze přestávka.

Bezprostředně po natáčení hodiny učitel na kameru vyučování krátce zhodnotí. Řekne,
jaký je jeho celkový dojem z hodiny, zda se mu podařilo naplnit cíl, který si pro danou ho-
dinu stanovil, zda aktivity byly vzhledem k cíli dobře zvoleny, co se podařilo, co případně
ne a co by příště bylo možné udělat jinak, zhodnotí míru zapojení žáků v různých fázích
hodiny a také zmíní, co bude následovat v dalších hodinách. Bezprostřední reflexe vyu-
čovací hodiny je později doplněna také o písemnou autoevaluaci, kterou učitel zpraco-
vává na základě zhlédnutého záznamu hodiny.

Zpracování videozáznamu, autoevaluace a analýza hodiny

Záznamy z jednotlivých kamer jsou po natáčení sestříhány do jediného souvislého celku.
Videozáznam v první verzi střihu je na návrh projektového týmu rozdělen do kratších
logických celků – kapitol, případně jsou zapracována doporučení na další úpravy střihu
(např. nahrazení určitého úseku vhodnějším záběrem z jiné kamery). Pokud je to důležité
pro pochopení souvislostí, je záznam doplněn titulky v místech, kde je obtížné porozumět
promluvě žáků, případně učitele. Projektový tým obdrží výslednou verzi každého video-
záznamu na DVD ve formátu MPEG2 ve vysokém rozlišení a zároveň ve formátu FLV,
který je určen pro zveřejnění na internetu.

Videozáznam hodiny dostává následně ke zhlédnutí a zpracování písemné autoevaluace
vyučující, který hodinu vedl. V autoevaluaci se vyjadřuje například k následujícím oblas-
tem vyučování:

� cíl hodiny i dílčí cíle jednotlivých aktivit;

� vhodnost/nevhodnost zařazených aktivit, metod a forem práce (s ohledem na stano-
vené cíle);

� hodina z pohledu žáka/žáků (Jak se cítili? Užili si hodinu? Měli z něčeho obavy? Co se
naučili? Co jim pomáhalo?);
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� hodina z hlediska vzájemné interakce zúčastněných (žák – učitel, žáci – učitel, žák –
žák, žák – žáci) a způsobu míry zapojení žáků;

� práce s „růzností“ (zohlednění specifických stylů učení, zájmů, dosavadních zkuše-
ností, osobních předpokladů apod.);

� použití jazyka (např. odborný jazyk, spisovný jazyk apod.);

� práce s časem, rozvržení aktivit, jejich návaznost;

� hodnocení, sebehodnocení žáků apod.

Učitel může pro zpracování autoevaluace využít předchozí osnovu, případně zvolit
strukturu vlastní. Výhodou hodnocení hodiny ze záznamu je zejména skutečnost, že
vyučující má možnost zhlédnout záznam opakovaně a zaměřit se při pozorování na
detaily, zároveň má možnost vidět své chování a jednání i jednání a chování žáků
s určitým odstupem. Jeho zhodnocení hodiny se může od bezprostředního hodnocení
hodiny na kameru v některých aspektech lišit.

Do virtuálních hospitací v tuto chvíli zároveň vstupuje expert zodpovědný za zpracování
odborné analýzy vyučovací hodiny. Roli expertů virtuálních hospitací zastávají v pro-
jektu oboroví didaktici z vysokých škol, kteří mají dostatek zkušeností s analyzováním
vyučovacích hodin a s využitím videozáznamů při přípravě budoucích učitelů a dokážou
ve svých rozborech zaměřit divákovu pozornost na vybrané zajímavé aspekty zazname-
nané výuky nebo kladou otázky, které vedou k hledání vhodnějších alternativ řešení
určitých situací.

Zveřejnění vyučovací hodiny

Virtuální hospitace jsou zveřejňovány na Metodickém portálu www.rvp.cz. Videozáznamy
hodin a další materiály k nim lze na portálu najít hned na třech místech22:

� V modulu ČLÁNKY jsou umístěny videozáznamy hodin doplněné o autoevaluaci
a odbornou analýzu hodiny, k dispozici jsou také úvodní informace týkající se stano-
vených cílů, klíčových kompetencí, očekávaných výstupů apod.

� V modulu DIGIFOLIO má každá zveřejněná hodina své digitální portfolio se základ-
ními údaji o natáčené hodině, vybranými fotografiemi z natáčení, soubory ke stažení
(např. prezentacemi či pracovními listy, které vyučující v hodině používal) a pozván-
kou do diskuzí.

� V modulu DISKUZE jsou pro návštěvníky virtuálních hospitací otevírána diskuzní
fóra, ve kterých se mohou vyjádřit k jednotlivým vyučovacím hodinám, napsat své
dojmy z výuky či otázky pro učitele a experta nebo se ve stanoveném termínu zapojit
do on-line diskuzí.
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On-line a off-line diskuze jako důležitá součást virtuálních hospitací

V případě běžných hospitací, ať mají povahu spíše hodnotící, nebo jsou zamýšleny více
jako podpora profesního rozvoje, následuje po skončení hodiny hospitační rozbor, ve kte-
rém návštěvník hodiny (ředitel nebo jiný vedoucí pracovník, případně některý z kolegů)
vede rozhovor s vyučujícím, který hodinu odučil, a společně analyzují vybrané aspekty
vyučování. Ve virtuálních hospitacích plní podobnou funkci písemná autoevaluace a od-
borná analýza, v nichž vyučující a expert hodinu zhodnotí. Obvyklý hospitační rozhovor
nahrazují v projektu synchronní a asynchronní diskuze (on-line a off-line diskuze), do
nichž kromě vyučujícího a experta vstupují také další návštěvníci virtuálních hospitací.
Vstupují do nich rovněž netmoderátoři, kteří dohlížejí na dodržování pravidel komunika-
ce v on-line prostředí, pomáhají s případnými technickými problémy, zahajují a ukončují
diskuze nebo se jich aktivně účastní.

On-line (synchronní) diskuze probíhá v předem stanoveném termínu a čase, obvykle trvá
1 až 2 hodiny. Má formu psaného chatu a účastní se jí expert, který hodinu analyzoval,
i vyučující, který hodinu vedl. Expert dopředu vybere několik oblastí, na které se diskuze
především zaměří, a klade pak vyučujícímu i ostatním návštěvníkům diskuzního fóra
otázky týkající se vybraných úseků videozáznamu, případně odpovídá a reaguje na pří-
spěvky ostatních účastníků diskuze. Podobně i učitel reaguje na podněty od účastníků
diskuze. Expert se v rámci diskuze zabývá nejen pozitivními aspekty dané hodiny, ale
vhodnými otázkami vede účastníky diskuze také ke společnému hledání řešení problema-
tických míst výuky.

Dlouhodobé diskuze (tzv. off-line nebo asynchronní diskuze) mají také písemnou podo-
bu. Účastníci do nich mohou vstupovat kdykoliv po zveřejnění vyučovací hodiny, nejsou
časově omezeny. Nejčastěji v nich návštěvníci virtuálních hospitací sdělují své dojmy ze
zveřejněných vyučovacích hodin nebo diskutují v tématech, která nějakým způsobem
s danou výukou souvisejí, ale zároveň ji do určité míry přesahují, jsou náročnější a vyža-
dují větší prostor a komplexnější vyjádření účastníků.

5.3.2 Shrnutí dosavadních zkušeností

První videozáznamy vyučovacích hodin byly zveřejněny v lednu 2010. Dosud byla
natočena a zveřejněna necelá polovina vyučovacích hodin z plánovaných čtyřiceti.
V průměru navštívilo stránky s jednotlivými videozáznamy hodin kolem 3 000 uživatelů,
výjimečně dosahují některé virtuální hospitace až 8 000 zobrazení. Ne všichni uživatelé
však vyučovací hodiny zhlédnou od začátku do konce, většina návštěvníků sleduje pouze
určité kapitoly, případně jejich části. Vysoká čísla týkající se zobrazení a zhlédnutí
vyučovacích hodin trochu zastiňuje poměrně nízká aktivní účast učitelů v diskuzích,
obzvláště v on-line diskuzích. Podoba on-line diskuzí se v závěru roku 2010 i z tohoto
důvodu přesune do jiného prostředí, které usnadní a do určité míry „zlidští“ komunikaci
hlavních aktérů diskuze a které nebude omezeno pouze na písemný chat. Pokud jim to
technické možnosti dovolí, uvidí účastníci diskuze vyučujícího i experta prostřednictvím
webkamery, budou moci sledovat a poslouchat prezentaci experta k vybraným částem
záznamu vyučovací hodiny, uslyší odpovědi učitele i odborníka na písemné dotazy,
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případně budou mít možnost sami se ústně v rámci diskuze vyjádřit. Nové prostředí také
umožní výrazně zkrátit čas on-line diskuze, která kvůli písemné podobě chatu trvala
obvykle dvě hodiny, a to zhruba na polovinu.

Pozitivní je ochota gymnaziálních učitelů zapojit se do spolupráce v rámci virtuálních
hospitací a nechat natočit vlastní výuku, kterou poté může v podstatě kdokoliv sledovat
na internetu. Počáteční obavy, že nebude koho natáčet, se naštěstí nepotvrdily, byť ostych
některých učitelů je zejména na začátku natáčení patrný. Než ze samotného natáčení mají
spolupracující učitelé větší obavy z následného zapojení do diskuzí, a to nejen z důvodu
možných kritických reakcí na jejich hodinu, ale také kvůli rozdílné úrovni počítačových
dovedností a minimální zkušenosti s podobným komunitním prostředím23. Zmíněné
obavy se ale v průběhu spolupráce obvykle nepotvrdily a většina vyučujících, kteří se do
natáčení zapojili, vnímá tuto zkušenost pozitivně a cení si především zpětné vazby, které
se jim dostává prostřednictvím analýzy od experta nebo v komentářích a příspěvcích
v diskuzích.

Mezi nejčastější důvody, které vedou učitele před objektiv kamery, se řadí zvědavost nebo
touha zkusit něco nového, přitažlivá je také zmíněná možnost získat jedinečnou a roz-
sáhlou zpětnou vazbu k výuce, jak od experta, tak od kolegů učitelů. Některé z vyu-
čujících láká možnost sebereflexe, kterou přináší zhlédnutí videozáznamu vlastní výuky,
i příležitost prezentovat svou výuku a zprostředkovaně tak i svoji školu. Pro návštěvníky
virtuálních hospitací jsou pak zveřejněné hodiny zdrojem inspirace, možností podívat se,
jak to dělají jinde, i příležitostí konfrontovat vlastní výuku s výukou kolegů z jiných škol.
Potěšitelná je také skutečnost, že experti virtuálních hospitací využívají záznamy ně-
kterých hodin při práci s budoucími učiteli na seminářích a že někteří ze studentů pří-
ležitostně vstupují i do internetových diskuzí k hodinám.

Virtuální hospitace mají také jednu praktickou výhodu. Umožňují učitelům navštívit
různé vyučovací hodiny prostřednictvím internetu, a to i z pohodlí domova a v čase, který
si sami vyberou. Do určité míry tak řeší častý problém skutečných hospitací, kdy ná-
vštěva v hodině kolegy z jiné školy není možná z časových, organizačních či finančních
důvodů nebo kvůli obavám z přítomnosti cizího kolegy ve výuce. Úlohu následného
hospitačního rozboru, který je součástí běžných hospitací, suplují internetové diskuze,
kterých se učitelé mohou účastnit v roli pozorovatelů nebo aktivních přispěvatelů.
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III. CPV VIDEOWEB:
TVORBA ELEKTRONICKÉHO
UČEBNÍHO PROSTŘEDÍ
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6 CPV VIDEOWEB: FUNKCE A POSTUP TVORBY

Tomáš Janík, Milan Kubiatko, Eva Minaříková

Od roku 2004 je Institutem výzkumu školního vzdělávání PdF MU24 realizován výzkumný
projekt s názvem CPV videostudie, jehož cílem je provést analýzu procesů vyučování
a učení v různých vyučovacích předmětech na 2. stupni základní školy (Janík et al., 2008).
V rámci tohoto projektu bylo pořízeno a analyzováno 260 vyučovacích hodin fyziky,
zeměpisu, anglického jazyka a tělesné výchovy. Tyto videozáznamy – doplněné navíc
o videozáznamy pocházející z videostudie TIMSS 1999 – představují obsáhlý rezervoár
výukových situací, které lze při dodržení určitých podmínek využít také ve vzdělávání
učitelů.

6.1 Východiska a funkce CPV videowebu

V této části knihy jsou prezentovány aktivity širšího kolektivu autorů, které směřují
k vytvoření elektronického učebního prostředí pro (budoucí) učitele. Toto učební prostředí
s názvem CPV videoweb je založeno na videozáznamech výuky a má fungovat jako ná-
stroj diagnostikování a rozvíjení reflektivních kompetencí učitelů. V CPV videowebu jsou
krátké videosekvence z výuky obohaceny o různé otázky či úkoly a jako takové jsou před-
kládány (budoucím) učitelům k zamyšlení, resp. k řešení.

Důvodů proč vytvářet CPV videoweb je více. Jeden z nich spočívá v každoročně
narůstajícím počtu studentů učitelství, což vyvolává otázku, jak v dané situaci realizovat
praktickou složku profesní přípravy učitelů. V souvislosti s tím se hledají různé
inovativní prostředky a nástroje – jedním z nich jsou elektronická učební prostředí
založená na videozáznamech výuky (viz část II v této knize). Jejich úlohou není nahradit
pedagogickou praxi, ale připravit studenty na vstup do ní. Předpokládáme, že pokud
budou studenti používat CPV videoweb již před nástupem na praxi, budou schopni lépe
pozorovat a adekvátněji interpretovat výukové situace, s nimiž se na praxích setkají.

CPV videoweb je koncipován tak, aby naplňoval dvě hlavní funkce – má fungovat jako:

� Prostředek rozvíjení reflektivní kompetence (budoucích) učitelů. Princip spočívá v tom,
že prostřednictvím CPV videowebu jsou jeho uživatelé, tj. (budoucí) učitelé, konfron-
továni s videosekvencemi z výuky a současně jsou jim předkládány otázky a úkoly,
které mají řešit. Práce v prostředí CPV videowebu je založena na řízeném objevování,
nabízené otázky a úkoly strukturují pedagogické uvažování (budoucích) učitelů a smě-
řují k rozvoji jejich dovedností popsat, interpretovat, objasnit a hodnotit pozorované
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výukové situace – což zakládá diagnostické a v širším smyslu též reflektivní kompe-
tence učitelů.

� Diagnostický nástroj umožňující vzdělavatelům učitelů a výzkumníkům zjišťovat
(měřit) úroveň reflektivní kompetence (budoucích) učitelů. Princip spočívá v tom, že
uživatelé při práci s CPV videowebem generují výzkumná data (např. odpovídají na
uvedené otázky, hodnotí pozorované jevy na škálách). Tato data lze z videowebu trans-
portovat do softwaru umožňujícího provést jejich kvalitativní obsahovou analýzu
(MAX QDA) či do softwaru umožňujícího provést jejich statistickou analýzu (SPSS).
Výzkumníci tak mohou např. analyzovat obsah učitelových úvah nad pozorovanými
pedagogickými jevy, mohou usuzovat na hloubku pedagogického myšlení (budou-
cích) učitelů atp.

6.2 Postup tvorby CPV videowebu

Za účelem tvorby CPV videowebu byla na Pedagogické fakultě MU ustavena několika-
členná pracovní skupina. Ve skupině jsou zastoupeni oboroví didaktici za vyučovací
předměty sledované v CPV videostudii a ve videostudii TIMSS 1999 – jedná se o fyziku,
zeměpis, chemii, přírodopis, tělesnou výchovu a anglický jazyk. Ti pracují pod garancí
koordinátora projektu. Jeho úloha spočívá ve sledování videozáznamů napříč vyučova-
cími předměty a v konzultacích s oborovými didaktiky. Ke spolupráci byli dále přizváni
odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jejich úkolem je zapraco-
vávat videosekvence do Informačního systému Masarykovy univerzity, kde jsou dostup-
né zaregistrovaným studentům. Tvorba CPV videowebu se odehrává v několika na sebe
navazujících krocích.

Krok 1: Tvorba „mapy“ tematických oblastí

První krok spočívá v tvorbě „mapy“ tematických oblastí, které mají být pokryty videozá-
znamy. Vybrané oblasti by měly být současně oblastmi, které se ve světle dosavadních
výzkumů jeví jako problematické. Ve fyzice, přírodopisu a chemii je to např. experimen-
tování, v tělesné výchově motorické učení apod. Tvorba „mapy“ je zakázkou pro oborové
didaktiky za jednotlivé předměty. Kromě oborově didaktického pohledu nás zajímají
i obecně didaktický pohled na vyučovací hodiny. V pořízených videozáznamech se vy-
hledávají oblasti, které se týkají obecné didaktiky. Jako příklad můžeme uvést formy vý-
uky, používání didaktických prostředků, typy otázek kladené žákům atd. Předpokládá se,
že didaktikové vyberou cca. 4 až 6 tematických oblastí.

Krok 2: Vyhledání videosekvencí k tematickým oblastem

Úlohou didaktiků je najít ke každé z výše uvedených oblastí (oborově didaktický a obecně
didaktický pohled) alespoň tři videosekvence, které ji budou exemplárně ilustrovat. Na-
příklad k tematické oblasti „experimenty ve výuce fyziky“ jsou vyhledávány video-
sekvence, na nichž lze sledovat realizaci experimentu založeného na hypotéze. Délka
jedné videosekvence se pohybuje mezi 1–2 minutami.
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Krok 3: Vytvoření úloh/otázek k videosekvencím

Následujícím krokem je vytvoření baterie otázek/úloh k jednotlivým videosekvencím.
Tento úkol je náročný zejména po metodologické stránce. Mají-li být úlohy využitelné
jako diagnostické nástroje, musí vykazovat určité psychometrické kvality. Prostřed-
nictvím těchto úloh lze potom zjišťovat, do jaké míry je (budoucí) učitel (tj. uživatel CPV
videowebu) schopen pozorovat, interpretovat, vysvětlovat a hodnotit pozorované jevy.

Prozatím se při tvorbě CPV videowebu uplatňují tři typy úloh:

� Úlohy založené na otevřené otázce – je přehrána videosekvence, následují úlohy/in-
strukce jako např.: Napište do dialogového okna stručnou anotaci toho, co jste právě
pozorovali.

� Úlohy založené na škálování – je přehrána videosekvence, následuje úloha/instrukce
jako např.: Vyjádřete na škále, do jaké míry podle vás uvedené výroky vystihují si-
tuaci zachycenou na videozáznamu.

� Komplexní úlohy, jejichž řešení je založeno na strukturovaném postupu – jedná se
o úlohy, jejichž řešení se odehrává v několika na sebe navazujících krocích, přičemž
vedle videa se využívá i jiných materiálů (např. učitelova příprava na výuku, auten-
tický výňatek z učebnice, zápis z žákova sešitu). Hlavním smyslem zařazení těchto
komplexních úloh je snaha diagnostikovat jejich prostřednictvím didaktické znalosti
obsahu uživatelů CPV videowebu (viz Janík et al., 2009).

Od oborových didaktiků se očekává, že spolu s úlohami dodají také jejich vyhodnocení
(resp. „správné“ odpovědi), aby si budoucí učitelé mohli porovnat své náhledy s náhledy
experta a diskutovat o nich.

Krok 4: Zapracování videosekvencí a úloh/otázek do CPV videowebu

Následujícím krokem je zapracování vybraných videosekvencí a otázek/úloh do CPV
videowebu. Tato aktivita probíhá ve spolupráci s IS techniky Masarykovy univerzity.
Jejich úlohou je vkládat videosekvence do Informačního systému MU, kde k nim budou
mít přístup zaregistrovaní studenti.

Krok 5: Ověřování využitelnosti CPV videowebu ve výuce oborových didaktik

Posledním krokem je ověřování CPV videowebu ve výuce (oborových) didaktik na pří-
slušných fakultách (Pedagogická fakulta a Fakulta sportovních studií). Díky tomuto kroku
bude možné získat zpětnou vazbu od studentů. Očekává se, že studenti posoudí přednosti
a nedostatky CPV videowebu, uvedou, co jim chybí, co by přidali, co by pozměnili, co je
podle jejich názoru nadbytečné atp. Informace, které budou od studentů získány, budou
dále zpracovány pro výzkumné účely.

Výše jsme naznačili, že využití práce s videem představuje možnou alternativu k tradič-
ním formám výuky uplatňovaným na fakultách připravujících učitele. Představili jsme
elektronické učební prostředí CPV videoweb, jehož potenciál vnímáme zejména v oblasti
praxe učitelského vzdělávání. Prezentovali jsme postup tvorby CVP videowebu a naznačili
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jsme, že hlavní výzvu pro tvůrce představuje vypracování a pilotáž úloh (otázek či in-
strukcí), které budou uživatelům CPV videowebu předkládány k řešení. Podrobnější vhled
do procesu tvorby CPV videowebu nabízejí následující kapitoly.
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7 CPV VIDEOWEB
PRO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ FYZIKY

Ivana Vaculová

Výzkumy v oblasti fyzikálního vzdělávání upozorňují na některé nedostatky, které se
objevují jak v průběhu výuky fyziky na základních školách, tak ve znalostech a doved-
nostech žáků. Aby se mohly tyto nedostatky postupně odstraňovat, je nutné zaměřit se již
na přípravu učitelů fyziky na vysokých školách. CPV videoweb fyziky má sloužit k roz-
víjení reflektivních kompetencí budoucích učitelů fyziky, zejména pak kompetence
diagnostické, která je předpokladem pro to, aby mohli správně pozorovat, popisovat, in-
terpretovat a hodnotit různé výukové situace, jež se mohou vyskytovat v hodinách fyziky.
Proto považujeme za vhodné, aby studenti pracovali s videowebem již před nástupem na
praxi a byli tak připraveni rozpoznávat a analyzovat výukové situace, ať již při náslechu
v hodinách vedených zkušenými učiteli, či při výuce vedené samotnými studenty. Tyto si-
tuace by měli dále správně vyhodnotit a získat tak zkušenosti a ponaučení pro další výuku.

Při tvorbě videowebu jsme se zaměřili na čtyři základní oblasti výuky dělící se do něko-
lika podoblastí, které se na základě výzkumů fyzikálního vzdělávání jeví jako problema-
tické. Jsou to: experimentování ve výuce; řešení problémů; aktivizace žáků, samostatná
a skupinová práce; aplikace znalostí a dovedností. V budoucnu plánujeme rozšiřování
videowebu o další oblasti. Ke každé z uvedených oblastí jsme přiřadili několik 1 až 3mi-
nutových videosekvencí výuky fyziky, které ji ilustrují25. Účastí na těchto videostudiích
se učitelé souhlasili, že natočené hodiny mohou být použity pro výzkumné a výukové
účely. Celkem se jednalo o záznamy 17 vyučovacích hodin k různým tématům (třecí síla,
práce, výkon, změny skupenství, elektrický proud, elektrické napětí aj.), z nichž bylo
zatím vybráno 32 videosekvencí. Jednotlivé oblasti a okruhy nelze striktně oddělit, neboť
se vzájemně prolínají, proto se také některé videosekvence týkají současně více
problémových oblastí. Ke každé videosekvenci byla vytvořena sada úloh pro studenty. V
současné době je k dispozici celkem 72 úloh a jejich funkčnost je dále ověřována.

V následujícím textu uvádíme jednotlivé problematické oblasti, přičemž potřebnost zamě-
řit se na ně hlouběji během přípravy budoucích učitelů fyziky dokládáme výzkumnými
zjištěními popisujícími jejich stav ve výuce. U každé oblasti uvádíme několik vybraných
videosekvencí a k nim vytvořených sad úloh pro studenty a naznačujeme jejich didak-
tický potenciál.

Na základě výsledků výzkumů výuky fyziky byly vymezeny čtyři hlavní oblasti, které se
jeví jako problematické a na které je tedy účelné se zaměřit během přípravy budoucích
učitelů fyziky. Tyto oblasti se staly východiskem pro tvorbu elektronického učebního
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prostředí pro budoucí učitele fyziky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
Jedná se o součást projektu s pracovním názvem CPV videoweb, realizovaného na Insti-
tutu školního vzdělávání PdF MU.

7.1 Experimentování ve výuce

Výzkum PISA 2006 prokázal, že čeští žáci mají osvojeno velké množství přírodovědných
poznatků a teorií, ale mají problémy při vytváření hypotéz, experimentování, získávání
a interpretování dat, posuzování výsledků experimentování a formulování a dokazování
závěrů (Palečková et al., 2007). Ukázalo se, že ve výuce je kladen větší důraz na shro-
mažïování a reprodukci teoretických znalostí než na podstatu vědeckého zkoumání a u-
važování. V žákovském dotazníku zadávaném v rámci výzkumu PISA 2006 pouze 19 %
žáků uvedlo, že učitel předvádí ve většině hodin demonstrační pokusy, odpověï nikdy
nebo téměř nikdy zvolilo 36 %. Dále jen 9 % žáků zvolilo odpověï, že ve většině hodin
provádějí praktické pokusy v laboratoři (42 % odpovědělo nikdy nebo téměř nikdy). Při
výzkumech zaměřujících se na oblíbenost fyziky se však zjistilo, že mezi nejvíce oblíbené
části výuky řadí žáci právě experimentování (Höfer, 2005; Svoboda & Höfer, 2006/2007;
Žák & Kekule, 2007). Tuto skutečnost, jež by se dala vhodně využít pro motivaci žáků
a zvýšení jejich zájmu o fyziku, však čeští učitelé nerespektují a věnují experimentální
činnosti málo času, a to výrazně pod mezinárodním průměrem (Dvořák et al., 2008). Každý
žák by měl dostat příležitost stát se objevitelem. Jedině tak se pro něho může stát fyzika
atraktivní a přitažlivá. Velmi oblíbené jsou mezi žáky také pokusy s jednoduchými pomůc-
kami, které se běžně vyskytují v domácnosti (Trna, Trnová, & Vaculová, 2008). Jejich
výhodou je zejména to, že jsou žákům snadno dostupné, a proto jim umožňují experi-
mentovat i v domácím prostředí.

Podobná situace nastává také při hodnocení experimentálních dovedností žáků. Expe-
rimentální dovednosti jsou při zkoušení od žáků požadovány jen zřídka, učitelé fyziky
kladou větší důraz na verbální reprodukci poznatků. Následkem toho si pak žáci myslí, že
provádění pokusů není pro učitele příliš důležité (Hejnová & Kolářová, 2000/2001). Ex-
perimentální dovednosti přitom tvoří důležitou součást kompetencí vymezených v cílech
Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV) a ve výuce
fyziky jsou považovány za klíčové (RVP ZV, 2007).

Rovněž při posuzování zastoupení úloh ve výuce fyziky prostřednictvím videostudie se
ukázalo, že experimentální úlohy zaujímají pouze 14 % z celkového počtu řešených úloh.
Navíc v hodinách několika učitelů se tento typ úloh nevyskytoval vůbec (Vaculová, 2009).
Experimentální úlohy však pomáhají budovat vztah teoretického poznání a praktických
dovedností. Rozvíjejí tedy dovednost žáků aplikovat teoretické znalosti v praxi, a proto je
jejich zařazovaní do výuky velmi užitečné a potřebné.

S ohledem na výše uvedené výsledky výzkumů je patrné, že je třeba se během přípravy
budoucích učitelů fyziky zaměřit zejména na tyto okruhy:
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� zařazování demonstračních i žákovských experimentů do výuky, využívání experimen-
tů založených na práci s hypotézami (správná formulace hypotézy, ověření, zhodnocení);

� správné provádění experimentů (seznámení s cílem experimentu, tvorba hypotéz,
komentování jednotlivých kroků, průběžné kladení a zodpovídání otázek, získávání
a interpretování dat, vyvozování závěrů apod.);

� řešení experimentálních úloh (motivační úlohy, úlohy na vyvozování nového učiva, ob-
jevování přírodních zákonů a závislostí pomocí experimentálních úloh přímo v hodi-
nách fyziky, úlohy na procvičování a aplikaci teoretických znalostí, problémové úlohy).

V další části textu popisujeme několik videosekvencí a k nim se vztahujících učebních
úloh a naznačujeme jejich didaktický potenciál.

Videosekvence SCZ008T 32:41–35:51 zachycuje průběh žákovského experimentu, je-
hož cílem je odvodit závislost třecí síly na materiálu podložky. Učitel žákům neřekl do-
předu, co budou provádět. Pouze jim rozdal pomůcky (tři podložky z různého materiálu,
dřevěný kvádr a siloměr) a žáci měli na základě těchto pomůcek sami přijít na to, jaký
experiment budou provádět, tj. jakou závislost budou ověřovat. Učitel navíc nechal žáky
předem odhadnout výsledek experimentu. Poté žáci ve dvojicích experiment realizovali
a na závěr společně s učitelem zhodnotili, zda se jejich domněnka potvrdila.

Popisovaná videosekvence má značný didaktický potenciál – umožňuje studentům učitel-
ství fyziky uvědomit si hned několik důležitých aspektů experimentálních činností sou-
časně. Místo toho, aby učitel žákům přesně říkal, co mají dělat, navodil problémovou
situaci. Žáci se museli sami zamyslet nad tím, jak bude experiment asi probíhat a co vlastně
chtějí zjistit. Dále museli vyslovit hypotézu, kterou následně experimentálně ověřili, a na
závěr zhodnotili, zda mají hypotézu potvrdit nebo vyvrátit. Při takovém postupu se ne-
jenom rozvíjí fyzikální myšlení žáků a jejich tvořivost, ale žáci se rovněž učí prvkům
vědecké práce. V neposlední řadě má takový přístup pozitivní vliv na motivaci žáků, ne-
boť se sami dostávají do role objevitelů. Rovněž znalosti a dovednosti žáků jsou trvalejší,
vycházejí-li z vlastní aktivní činnosti. K tomu, aby si tyto i další skutečnosti mohli
studenti lépe uvědomit, slouží úlohy připojené k videosekvenci:

A. Posuïte na škále, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky:

� Experiment byl žákům zadán problémovou otázkou.

� Před zahájením experimentu byla vyslovena hypotéza.

� Žáci mají možnost sami si zvolit způsob provádění experimentu a naplánovat jeho
postup.

� V průběhu experimentu učitel klade žákům dostatečné množství otázek.

� Učitel komentuje jednotlivé kroky experimentu.

� Učitel průběžně kontroluje práci žáků.

� Učitel zhodnotil potvrzení nebo vyvrácení hypotézy.

B. Pomocí stupnice 0 až 4 posuïte, do jaké míry je během experimentu rozvíjeno fyzikální
myšlení žáků (0 = nerozvíjí): 0 1 2 3 4

C. Dále uveïte, které dovednosti si žáci během experimentu osvojují, příp. procvičují.
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Stejné nebo podobné úlohy byly přiřazeny také k dalším videosekvencím, jež zachycují
žákovské experimenty. Studenti mají tedy možnost srovnat několik způsobů provádění
žákovských experimentů u různých učitelů i u různých tematických oblastí. Tím, že mo-
hou posuzovat stejná hodnotící kritéria u různých učitelů a následně svůj názor zkonfron-
tovat s názorem oborového didaktika, se rozvíjí jejich diagnostická kompetence. Navíc si
uvědomí, jakému postupu by se měli v budoucnu během výuky vyvarovat a na co by se
naopak měli zaměřit.

Podobně byly do videowebu zahrnuty také videosekvence zachycující demonstrační ex-
perimenty prováděné učitelem. Cílem bylo poukázat na zásady, jež by během provádění
demonstračních experimentů neměly být opomenuty. Úkolem studentů bylo posoudit na
škále, do jaké míry učitelé tyto zásady dodržovali.

Např. videosekvence SCZ008T 45:53–47:43 zachycuje demonstrační experiment srov-
návající účinky smykového a valivého tření. Jako motivaci učitel uvedl pověst o Jánoší-
kovi a jeho dopadení kvůli uklouznutí na hrachu. Do experimentu učitel zapojil dva žáky.
Jejich úkolem bylo postavit se jednou nohou na kovové tyčky s kruhovým průřezem srov-
nané na podloze a druhou nohou se snažit udělat krok dopředu. Přitom jim samozřejmě
noha na tyčkách ujela. Dále se společně bavili o žádoucím a nežádoucím tření v běžném
životě. Bylo zřejmé, že žáky experiment nejen zaujal, ale také pobavil.

K videosekvenci byl připojen tento úkol pro studenty:

Posuïte na škále, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky:

� Žáci byli pro provádění experimentu vhodně motivováni.

� Učitel seznámil žáky s cílem experimentu.

� Před zahájením experimentu byla formulována hypotéza.

� Pokus byl pro žáky zajímavý.

� Učitel vhodně zapojil do provádění experimentu žáky.

� Učitel kladl žákům v průběhu experimentu otázky.

� Byl vymezen jasný závěr experimentu.

� Učitel poukázal na aplikaci výsledků experimentu v běžném životě.

7.2 Řešení problémů

Za základní aspekt výuky fyziky je považován přechod od teorie k praxi, k němuž dochází
právě prostřednictvím řešení problémových úloh. Pomocí řešení problémových úloh mů-
žeme nejen žáky naučit nové znalosti a dovednosti, srozumitelně je vysvětlit, aplikovat
a upevnit, ale také rozvíjet kognitivní dovednosti žáků a dovednosti učit se (Freitas, Jime-
nez, & Mellado, 2004). Nedostatek problémových úloh může vést k formálním znalostem
žáků. Ty pak způsobí, že jakmile se žáci setkají s úlohou, která obsahuje nějaký nový prvek,
předem vzdávají její řešení. Přitom v životě se budou ocitat především v problémových
situacích, které budou muset sami, vlastním úsilím vyřešit. Velkou výhodou problémových
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úloh je, že upoutávají pozornost žáků, vzbuzují v nich poznávací potřebu, zájem o fyziku,
aktivují jejich myšlenkovou činnost, učí je hledat souvislosti mezi osvojenými znalostmi,
překonávat obtíže, podporují schopnost abstrakce, vytrvalost, odstraňují pasivitu žáků
a vedou je k samostatnosti.

Bohužel výzkumy výuky fyziky ukazují, že problémové úlohy jsou do výuky zařazovány
zřídka. Během videostudie výuky fyziky (Vaculová, 2009), která probíhala na 27 hodi-
nách k tématu skládání sil u 8 učitelů v 8 třídách celkem se 177 žáky, se zjistilo, že četnost
problémových úloh tvořila pouze 5 % ze všech řešených úloh. Přitom polovina učitelů
dokonce problémové úlohy do výuky nezařadila vůbec.

O nedostatečné práci s problémovými úlohami během výuky fyziky svědčí také výsledky
žáků při řešení těchto úloh. I když žáci disponovali vědomostmi a dílčími dovednostmi
potřebnými k řešení problémových úloh, nedokázali si je spojit a vytvořit strategii pro
řešení úloh (Vaculová, 2009). Podobně také Fenclová (1982) zjistila, že u 50 % absolven-
tů základní školy jsou vědomosti zcela formální a neslouží k dalším operacím a k řešení
problémů. Rovněž výzkumy TIMSS a PISA dokládají, že žáci dosahují podstatně horších
výsledků při řešení úloh na rozpoznávání přírodovědných otázek a při řešení úloh, při
kterých musí své vědomosti a dovednosti uplatnit v nových neobvyklých situacích, než
u úloh na reprodukci znalostí a postupů (Straková, Potužníková, & Tomášek, 2006, Pa-
lečková et al., 2007).

Srovnání výsledků žáků při řešení problémových úloh s četností jejich zařazování do
výuky ukázalo (Vaculová, 2009), že žáků, kteří dosahovali vyššího počtu bodů, bylo vý-
razně více u učitelů, kteří alespoň občas zařazovali daný typ úloh do výuky (p � 0,001).
U ostatních učitelů bylo naopak těchto žáků výrazně méně (p � 0,01). Žáci učitelů, kteří
do výuky problémové úlohy nezařazují, dosáhli statisticky významně častěji nižších bo-
dových hodnot (p � ������

Vliv problémové výuky na dovednost žáků řešit problémové úlohy zkoumala podrobněji
pomocí experimentu Kličková (1989). Došla k závěru, že „k dovednosti žáků řešit prob-
lémy může přispívat svou činností každý učitel v každém vyučovacím předmětu“ (1989,
s. 57). Mezi nejčastější příčiny chybného řešení řadila izolovanost a formálnost vědomostí
žáků, nedostatečný rozbor úlohy, chybějící znalosti a nízkou sebekontrolu v průběhu
řešení. Tyto nedostatky lze postupně snižovat prostřednictvím návodných otázek.

Úlohou učitelů by tedy mělo být transformovat nezajímavé mechanické drilování do
problémové situace, která aktivizuje u žáků jejich optimální problémovou zónu (Garret et
al., 1990). Na docílení tohoto stavu je žádoucí, aby problémové úlohy obsahovaly nové
originální situace blízké zájmu žáků, které u nich stimulují plánování, vytváření rozhod-
nutí a snahu vysvětlit jejich řešení (Pozo, 1996). Chceme-li, aby se studenti ztotožnili
s řešením problémové úlohy, je nutné, aby upustili od myšlenky, že problém je pouze
školní úloha, kterou je nutné vyřešit. Musíme u nich vyvolat přesvědčení o důležitosti
jejího řešení pro jejich současný i budoucí praktický život (Jimenéz, Wamba, & Aguaded,
1999). Z Andersonovy (1980) kognitivní perspektivy je zřejmé, že na úspěšné vyřešení
problémových úloh je potřeba spojit jednotlivé komponenty znalostí: deklarativní zna-
losti, procedurální znalosti a metakognitivní znalosti. Úspěšný řešitel problémové úlohy
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tedy musí něco vědět (obsahové vědomosti), vlastnit intelektuální „triky“ (strategie řešení
problémových úloh), být schopný plánovat a monitorovat vlastní progres vedoucí k vy-
řešení problémové úlohy (metakognice) a v neposlední řadě pak být motivován k tomu,
aby úlohu vůbec řešil (O`Neill & Schackter, 1999).

Na základě výše popisovaných výsledků jsme se při tvorbě výukového prostředí pro
studenty zaměřili zejména na tyto okruhy:

� zprostředkování nového učiva problémovou metodou (formulace motivačních prob-
lémů a problémových situací ze života žáků, tzn. objevování fyzikálních jevů a záko-
nitostí společně se žáky, namísto pouhého informování o nich);

� problémové úlohy pro procvičování a opakování osvojených vědomostí a dovedností
(naučit se rozpoznávat, formulovat a řešit úlohy tohoto typu).

Využívány byly například následující videosekvence a učební úlohy:

Na ukázce SCZ036T 31:07–34:03 je zaznamenáno zavádění veličiny elektrické napětí.
Učitelka začíná slovy: „Dnešní hodina nám představuje veličinu elektrické napětí.“ Místo
motivace uvádí: „Něco jsme probrali už v 6. třídě a něco se budete zase muset naučit
zpaměti.“ Dále uvádí základní a vedlejší jednotky elektrického napětí, vzorec pro výpočet
elektrického napětí, definici jednoho voltu, měřicí přístroj – voltmetr a způsob jeho zapo-
jení do elektrického obvodu. Všechno toto učivo promítá na zpětném projektoru a žáci ho
přepisují do sešitu.

Úkolem studentů je zamyslet se nad způsobem zavádění nové fyzikální veličiny. Naším
cílem je, aby si studenti uvědomili, že uvedený způsob zavádění nového učiva nejenže
nemotivuje žáky, neboť jim prezentuje fyziku jako hotové teoretické poznání, které se
musí naučit nazpaměť, ale navíc nedochází k rozvoji fyzikálního ani problémového myš-
lení žáků. Hned v úvodu měla učitelka společně se žáky zopakovat, co se naučili v šesté
třídě, vysvětlit, co to vlastně elektrické napětí je a kde se s ním v životě setkávají, předvést
demonstrační experiment nebo navodit problémovou situaci z běžného života. Místo toho
však promítla na tabuli teorii v podobě názvu a značky nové veličiny, jednotek apod.,
kterou si žáci přepisovali do sešitu. K tomu, aby znalosti a dovednosti žáků byly osvojeny
správně, trvale a bylo možno je využít v praktickém životě, je nutné, aby žáci učivu do-
statečně porozuměli. Aby si studenti uvědomili, na co je třeba se při zavádění nového
učiva zaměřit, byla sestavena sada úloh. První úloha obsahovala pět tvrzení o příslušné
videosekvenci a studenti měli na škále posoudit, do jaké míry s nimi souhlasí. Tato tvrze-
ní byla sestavena tak, aby obsahovala skutečnosti, na které by měl učitel během plánování
i realizace výuky pamatovat:

A. Posuïte na škále, do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky:

1. Myslím si, že učitel dostatečně motivoval žáky.

2. Při zavádění veličiny navodil učitel problémovou situaci.

3. Pro vysvětlení použil učitel situaci z běžného života.

4. Učitel kladl žákům dostatečné množství otázek.

5. Žáci měli možnost sami se zapojit do zavádění nové veličiny.
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V dalších dvou úlohách měli studenti popsat, jaké konkrétní nedostatky spatřují v dané
ukázce, a navrhnout vlastní způsob zavádění nové veličiny:

B. Pokud shledáváte na způsobu zavádění elektrického napětí nějaké nedostatky, uveïte jaké:

C. Stručně popište, jak byste postupovali při zavádění napětí vy.

Naším dalším cílem bylo, aby se studenti naučili posuzovat druhy učebních úloh podle
náročnosti poznávacích operací nutných k jejich řešení a uvědomili si důležitost zavádění
všech těchto typů úloh do výuky. Proto měli u několika videosekvencí, ve kterých se
pracovalo s učební úlohou, určit, o jaký typ úlohy se jedná.

Např.: Videosekvence SCZ014T 25:33–28:57 zachycuje řešení úlohy:

Motor výtahu zdvihl rovnoměrným pohybem svisle vzhůru náklad o hmotnosti 1 000 kg po
dráze 5 m za dobu 10 s. Jakou práci vykonal motor výtahu?
Určete, o jaký typ učební úlohy se jedná:

a) Úloha vyžadující reprodukci poznatků.

b) Úloha vyžadující jednoduché myšlenkové operace s poznatky.

c) Úloha vyžadující složité myšlenkové operace s poznatky.

d) Úloha vyžadující sdělení poznatků.

e) Úloha vyžadující tvořivé myšlení.

Důležité však je, aby studenti uměli nejen odhadnout náročnost daných úloh, ale také do-
kázali úlohy, zejména pak problémové, sami formulovat a navozovat tak pomocí nich
problémové situace ve výuce. K tomuto účelu posloužila například následující videosek-
vence a k ní připojená úloha pro studenty:

Videosekvence SCZ008T 27:38–29:28 popisuje frontální žákovský pokus, jehož cílem
je odvodit závislost třecí síly na hmotnosti tělesa. Tento cíl učitel žákům nesdělil. Místo
toho jim přesně říkal, kterou pomůcku mají vzít a co přesně s ní mají dělat (nejprve vzít
jeden kvádr a táhnout ho siloměrem po lavici, to samé potom provádět se dvěma a třemi
kvádry na sobě). Teprve na konci experimentu vyvodil učitel závěr, že velikost třecí síly
závisí na velikosti tlakové síly, kterou těleso působí na podložku.

Po zhlédnutí ukázky dostali studenti úkol navrhnout zadání experimentu tak, aby se jed-
nalo o experimentální problémovou úlohu.

7.3 Aktivizace žáků, samostatná a skupinová práce

V pedagogické a psychologické literatuře se často setkáváme s tvrzením, že žák se učí
nejlépe tehdy, projevuje-li vlastní tvořivou aktivitu. Tento poznatek byl mnohokrát pro-
věřen nejen výzkumy, ale také dlouholetou praxí učitelů. Zásada aktivity žáků patří mezi
hlavní didaktické zásady, které vymezoval ve svých pracích již J. A. Komenský. Přesto,
že všichni tuto zásadu znají a akceptují, často se při výzkumech výuky fyziky ukazuje, že
žáci mají nedostatek příležitostí k vlastní tvořivé aktivitě, ať už samostatné, nebo sku-
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pinové. Např. CPV videostudie fyziky (Vaculová, 2009) ukázala, že nejčastěji řeší učební
úlohy učitel v interakci se žáky (38 % úloh), dále vyvolaný žák, a to většinou za soustavné
pomoci učitele (21 %). Samostatně měli žáci možnost řešit 20 % úloh a ve skupinách 12 %
úloh. Zbylé úlohy řešil buï sám učitel (6 %), nebo všichni žáci podle přesných pokynů
učitele (3 %). Přitom v polovině zkoumaných tříd ke skupinovému řešení úloh nedošlo
a v některých třídách žáci vůbec neměli možnost pracovat samostatně. Pokud se žáci na-
učí samostatně objevovat nové a neznámé, lépe se orientují v souboru osvojených vědo-
mostí a dovedností a roste i jejich zájem o probírané učivo. Znalosti se pak stávají trvalejší
a žáci jsou schopni je využívat i v jiných souvislostech, než v jakých byly získány.

Neumožníme-li žákům pracovat ve skupinách, může dojít k nedostatečnému rozvoji kom-
petence sociální a personální, která patří mezi klíčové kompetence vymezované v cílech
RVP ZV. Na základě výzkumů se také zjistilo, že práce žáků ve skupinách vede k lepšímu
uvažování nad fyzikálními úlohami. Blaye et al. (1991) uvedli, že studenti, kteří pracovali
při řešení problémových úloh z fyziky ve skupinách, byli dvojnásobně úspěšnější při ná-
sledném řešení testu, v porovnání se studenty, kteří pracovali samostatně. Rovněž Heller,
Keith a Anderson (1992) potvrzují lepší výsledky žáků při řešení úloh ve skupinách. Hel-
ler a Hollabaugh (1992) uvádějí, že při práci ve skupinách si studenti navzájem sdělují
konceptuální a procedurální vědomosti a tím je jejich úspěšnost při řešení problémových
úloh vyšší než při individuální práci. Výzkumníci uvádějí, že pokud malá skupina studentů
pracuje jako tým, stráví (v porovnání se samostatnou prací) daleko více času nad uvažo-
váním a následnou diskusí, což vede k úspěšnému řešení problémové úlohy.

Zjištěné výsledky výzkumů vedou k potřebě, zaměřit se během výuky fyziky na tyto oblasti:

� aktivní zapojení žáků během všech fází výuky;

� poskytnutí žákům dostatku času a příležitostí k samostatné práci;

� dostatek příležitostí ke skupinové práci žáků, správná organizace skupinové práce
(dělba práce, vzájemná spolupráce, průběžná kontrola samotnými žáky, kontrola ze
strany učitele aj.).

Aktivizace žáků je těsně provázána s aplikací jejich znalostí a dovedností, tzn. k aplikaci
znalostí a dovedností by mělo docházet právě prostřednictvím aktivizace žáků. Tyto dvě
oblasti tedy nelze od sebe striktně oddělit. Proto se i videosekvence a úlohy vztahující se
k těmto oblastem vzájemně prolínají, tzn., ve většině vybraných videosekvencí se můžeme
setkat jak s aktivizací žáků, tak také s aplikací jejich znalostí a dovedností. Jejich ukázky
tedy uvádíme souhrnně v následující podkapitole.

7.4 Aplikace znalostí a dovedností

Cílem každého předmětu, tedy i fyziky, by mělo být, aby žáci uměli nastudovanou látku
smysluplně využít, tj. aplikovat na situace z běžného života. Výzkumy výuky přírodověd-
ných předmětů však naznačují, že se téměř nevyužívají učební úlohy podporující smyslu-
plnou aplikaci znalostí, naopak převažují úlohy založené na algoritmech (Leutner et al.,
2008; Vaculová, 2009). Navíc se ukazuje, že v přírodovědné výuce často dochází ke
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směšování výkonových situací se situacemi učebními (Weinert 2001). Rozdíl mezi nimi
je v tom, že ve výkonových situacích jde o dosažení úspěchu a vyhnutí se neúspěchu,
naproti tomu v učebních situacích jde o zaplnění mezer ve znalostech a o vyjasnění si
toho, co zůstalo nejasné (Vaculová, Trna, & Janík, 2008). F. E. Weinert k tomu uvádí:
„aby mohla vzniknout produktivní kultura učení, je úkolem vyučování vést žáky k tomu,
aby dokázali odlišovat učební situace od situací výkonových“ (2001, s. 72). Rovněž uka-
zuje, že získané znalosti jsou organizovány a strukturovány způsobem, který často neu-
možňuje vybavit si je v praktických aplikačních situacích; tyto znalosti pak zůstávají
inertní a nelze jich využít při řešení problémů z praktického života.

V žákovském dotazníku zadávaném v rámci výzkumu PISA 2006 uvedlo pouze 22 % žáků,
že učitel vyžaduje každou nebo téměř každou hodinu, aby přírodovědné poznatky apliko-
vali na problémy, s nimiž se setkávají v každodenním životě (odpověï nikdy nebo téměř
nikdy zvolilo 31 % žáků, což je zarážející). Dále pouze 27 % žáků uvedlo, že učitel využí-
vá přírodních věd k tomu, aby jim pomohl porozumět světu mimo školu (odpověï nikdy
nebo téměř nikdy volilo 26 % žáků). Přitom výzkumy oblíbenosti vyučovacích hodin fy-
ziky prokázaly, že mezi nejvíce oblíbené řadí žáci činnosti vztahující se k praxi a k prak-
tickým aplikacím fyziky užitečným pro život (Höfer, 2005). Navíc propojení řešení úloh
se životem hraje důležitou roli také při schopnosti představit si problém (Rennie & Par-
ker, 1996).

Důsledkem nevyužívání praktických aplikačních, mezipředmětových a komplexních úloh
pak je, že studenti neumí aplikovat vědomosti a dovednosti získané ve škole do kontextu
každodenního života (Portoles & Polez, 2008). Většina problémových situací, se kterými
se žáci setkávají a budou setkávat v běžném životě i v budoucím studiu a zaměstnání, vy-
žaduje totiž aktualizaci a aplikaci více různých vědomostí a dovedností. Abychom žáky
na takové situace připravili, měli bychom jim zadávat úlohy, které spojují nejen různé
fyzikální znalosti, ale i znalosti z různých přírodovědných předmětů. Přitom by se učitelé
měli zaměřit na těžkosti, které nastanou žákům během řešení a snažit se je společně se
žáky odstranit. Proto je nutné využívat během výuky také komplexní úlohy, jejichž úko-
lem je zařadit novou dovednost do struktury dříve osvojených dovedností, a tedy i do
kompetence žáka. Díky řešení těchto úloh se dovednost stává trvalejší, neboť se žákům
snadněji vybaví, ocitnou-li se v budoucnu podobné situaci.

Na základě výzkumných zjištění jsme si dále vymezili tyto problémové okruhy:

� využívání učebních úloh podporujících aplikaci osvojených vědomostí a dovedností
v praktickém životě;

� využívání komplexních úloh, které uvádějí nově osvojované znalosti a dovednosti do
kontextu s dříve osvojenými znalostmi;

� využívání mezipředmětových úloh, které spojují poznatky z různých předmětů a bo-
jují tak proti izolovanosti znalostí a roztříštěnosti poznání;

� řešení projektů, které jsou mezipředmětové, mají úzký vztah k běžnému životu a jsou
spíše dlouhodobějšího charakteru.
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Dále předkládáme analýzu několika videosekvencí a učebních úloh týkajících se aktivi-
zace žáků a aplikace získaných vědomostí a dovedností.

Aktivitu žáků, která je během procesu učení nezbytná, můžeme v hodinách fyziky zajistit
především prostřednictvím experimentování a řešení učebních úloh. Proto jsme se na ně
během tvorby videowebu podrobněji zaměřili. Učební úlohy nám mohou rovněž dobře
posloužit pro aplikaci získaných znalostí a dovedností. Je však třeba, aby zahrnovaly situ-
ace, které jsou žákům blízké, tj. takové, se kterými se mohou setkat v běžném životě.

Žákům však musí být zajištěna nejen příležitost k použití vědomostí a dovedností, ale také
včasná zpětná vazba. Přitom platí, že zpětná vazba nemá být sumativní, hodnotící, ale
měla by především plnit roli formativní, má poskytovat informace pomáhající žákům
samým posoudit jejich pokroky z hlediska hlavních cílů výuky, pochopit a opravit chyby
a nesprávná pojetí, tj. miskoncepce (Mezinárodní akademie vzdělávání / UNESCO 2005).

Během tvorby videowebu jsme se zaměřili na jednotlivé etapy řešení úloh: 1. Přijetí úlohy,
tj. pochopení subjektivního smyslu a objektivního významu řešení, odhadnutí vlastních
možností; 2. Orientace v úloze, tj. určení zadaných a hledaných prvků, rekonstruování
struktury úlohy, formulování hypotéz, sestavení plánu řešení; 3. Vlastní řešení úlohy, tj.
úvaha o počtu řešení, volba postupu, přenos a aplikace dovedností, průběžná kontrola, rea-
gování na chybu; 4. Kontrola výsledků řešení (Průcha, Walterová, &Mareš, 2003, s. 206).

Videosekvence SCZ008T 6:12–7:56 zachycuje řešení učební úlohy: „Jaká tlaková síla
působí na plochu 1 m2, vyvolá-li tlak 200 kPa?“. Úlohu řešili současně čtyři žáci vyvolaní
u tabule, přičemž učitel průběžně kontroloval a komentoval jejich práci.

Po zhlédnutí videosekvence měli studenti posoudit pravdivost následujících výroků:

� Posuïte na škále, do jaké míry souhlasíte s níže uvedenými výroky:

� Zadání úlohy je jasné a výstižné.

� Úloha umožňuje žákům aplikovat získané znalosti na situaci z běžného života.

� Úloha obsahuje motivační náboj.

� Žáci mají možnost pracovat samostatně.

� Vedení učitelem je dostatečné.

� Učitel zbytečně zasahuje do práce žáků.

Videosekvence a na ni navazující úloha umožňují studentům uvědomit si, že každá učební
úloha by měla být jasně formulovaná a měla by mít vztah k reálnému životu, aby žáky
motivovala a aby žáci chápali potřebnost jejího praktického využití. Také umožňuje stu-
dentům posoudit míru aktivního zapojení žáků a míru vedení ze strany učitele.

Dále byly využívány videosekvence zachycující kontrolu řešení a jeho zhodnocení.
Např. videosekvence SCZ008T 13:55–15:21:

Žákům byla zadána písemná práce, obsahující tyto dvě úlohy:

� Jaký tlak způsobí těleso o hmotnosti 500 kg, působí-li na plochu o obsahu 0,5 m2?

� Jaká tlaková síla působí na plochu o obsahu 2 m2, vyvolá-li tlak 0,2 MPa?
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Po ukončení práce žáků následovala fáze kontrola a zhodnocení řešení. Úkolem studentů
je posoudit míru pravdivosti následujících výroků:

� Kontrola postupu řešení i výsledků úloh byla dostatečná.

� Žáci měli možnost aktivně se zapojit do kontroly řešení.

� Proběhlo zhodnocení úlohy na úrovni aplikace na reálnou situaci.

Během kontroly je nutné zaměřit se nejen na správnost výsledku, ale především na postup
řešení. Dále by měla proběhnout diskuse řešení. Výzkumy ukazují, že žáci často dospějí
k naprosto nereálnému výsledku, ale přesto ho považují za správný (Vaculová, 2009), pro-
to by měl učitel dbát na to, aby se žáci zamysleli, zda je výsledná hodnota reálná.

Proces řešení úloh často ve školách končí kontrolou správného výsledku, pouze výjimečně
však dochází k zobecnění a k aplikaci řešení na reálné situace (Vaculová, 2009). Vhodně
vybrané videosekvence mají tedy sloužit k tomu, aby se studenti naučili zhodnotit, do
jaké míry proběhla aplikace řešení úlohy.

Aplikaci řešení zachycuje např. videoskvence SCZ025T 6:59–9:01:

Učitelka navodila problémovou situaci: V nádobě s vodou je druhá nádoba rovněž s vo-
dou (nádoby se vzájemně nedotýkají). Pokud spodní nádobu zahřejeme nad kahanem tak,
aby v ní voda vřela, bude vřít i voda ve vnitřní nádobě? Řešení úlohy následně aplikuje na
konkrétní využití v domácnosti – hrnec na ohřívání mléka. Během celého řešení i aplikace
kladla učitelka žákům otázky, jejichž zodpovězení vyžadovalo tvořivé myšlení žáků.

Úkol pro studenty:

� Vyberte tvrzení, se kterými souhlasíte:

� Učitelka vhodně aplikovala řešení úlohy na situaci z běžného života.

� Aplikace řešení úlohy byla nevhodná, protože byla pro žáky příliš složitá.

� Učitelka klade žákům pouze otázky na reprodukci vědomostí.

� Učitelka klade žákům otázky podporující tvořivé myšlení.

� Tato aplikace řešení by z časových důvodů do výuky neměla být zařazena.

� Vysvětlení bylo srozumitelné.
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7.5 Závěrem

Videoweb pro přípravu učitelů fyziky byl vytvořen za účelem rozvíjení kompetencí
budoucích učitelů fyziky a jejich přípravy na učební praxi. Zaměřuje se zejména na oblasti
výuky fyziky, které se na základě současných výzkumů jeví jako problematické (expe-
rimentování ve výuce, řešení problémů, aktivizace žáků, samostatná a skupinová práce,
aplikace znalostí a dovedností). Do elektronického učebního prostředí byly navíc zahrnuty
situace, které sice nepatří do vymezených problémových oblastí, ale byly během pozoro-
vání videonahrávek shledány jako zajímavé a poučné pro studenty. Jednalo se například
o různé způsoby zprostředkování cíle vyučovací hodiny žákům nebo o interakci mezi uči-
telem a žáky (zejména pokud musel učitel zareagovat na nečekané podněty, jako jsou
zvídavé otázky žáků, chyba žáků, chyba učitele apod.).

V současné době je k dispozici 32 vybraných videosekvencí, k nimž se vztahuje celkem 72
úloh pro studenty učitelství fyziky (škálové úlohy, úlohy s výběrem odpovědi, otevřené
úlohy a komplexní úlohy). Videosekvence a k nim připojené sady úloh byly pomocí tech-
niků zabudovávány do Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MUNI) a jsou
určeny pro výuku během seminářů didaktiky fyziky. Tato podoba není konečná, v bu-
doucnu plánujeme další rozšiřovaní videowebu jak o nové problematické oblasti, tak také
v rámci jednotlivých stávajících oblastí. Cílem je postupně vytvořit databázi videosek-
vencí a učebních úloh pro všechny oblasti, v nichž se jeví jako žádoucí vzdělávat budoucí
učitele fyziky.

Velkou výhodou videowebu je, na rozdíl od přímého pozorování výuky, že si student
konkrétní výukovou situaci může prohlédnout opakovaně, v klidu se nad ní zamyslet,
pomocí navazujících úkolů zhodnotit její průběh a pokusit se navrhnout vlastní řešení,
které následně může konfrontovat s názorem jiných studentů či oborového didaktika.
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8 CPV VIDEOWEB
PRO VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ CHEMIE

Zuzana Haláková, Milan Kubiatko

Vliv didaktiky založené na využívání videowebu ve vzdělávání učitelů se uplatňuje
a odehrává ve dvou rovinách: jako učení se z příkladů a sebereflexe. První přístup obecně
známý jako metodologie videopřípadů zobrazuje reálnou situaci ve třídě, která umožňuje
(budoucím) učitelům sdílet vlastní zkušenosti a modelově řešit předložené situace z reál-
ního života ve třídě (Rowley & Hart, 1996; Friel & Carboni, 2000). Umožňuje studentům
učitelství pozorovat své starší a zkušenější kolegy ve vyučovacích hodinách, učit se z je-
jich verbálního, ale i neverbálního projevu.

Druhý přístup používá videozáznamy k analýze a hodnocení výuky. Neméně důležitou
roli hraje zpětná vazba při sebereflexi. Před vstupem do praxe umožňují videozáznamy
budoucím učitelům odhalit a korigovat vlastní nedostatky a naopak uvědomit si svoje
silné stránky. Díky současným možnostem technických prostředků je jeho realizace ne-
náročná. Poznatky získané pomocí viedozáznamů je vhodné zakomponovat do přípravy
budoucích učitelů, do didaktik aprobačních předmětů či předmětů souvisejících s nástupem
do praxe. Sebereflexe umožňuje učitelům poznat vlastní hranice, nacházet další možnosti,
porovnat morální a etické důsledky vlastního jednání, vyjasnit rozhodnutí, která jsou spo-
jená s hodnocením žáků, profesionálně růst (Harrington & Hathaway, 1994).

Základem pro uvedený přístup je pořízení kvalitních videozáznamů, jejichž podrobný
rozbor pak slouží ke hloubkové a důkladné analýze jednotlivých konkrétních pedagogic-
kých situací26. Po zhlédnutí odborníkem, didaktikem vybraného předmětu byla uskutečně-
ná podrobná analýza každé z nich. Následně byly vybrány určité reprezentativní sekvence
z vyučovací hodiny, které zachycovaly určitou pedagogickou situaci, téma či problema-
tiku. Po vytvoření databáze úloh, které mají u adresáta evokovat kritické myšlení, za-
mýšlení se nad konkrétními situacemi řešenými ve vyučovacích hodinách a jejich hlubší
analýzu, byly vybrané sekvence přeneseny do elektronického prostředí, kde s nimi mo-
hou pracovat studenti učitelství PdF MU.

Chemie je v současné době považována za méně oblíbený obor, který je spojován se zne-
čišťováním životního prostředí a s plýtváním přírodních zdrojů. V nemalé míře k vytváření
tohoto obrazu přispívají média a jejich vliv na mínění lidí. A přitom je zdrojem zaměstnání
a obživy mnoha lidí. Proto se ani nemusíme divit, že se v pořadí oblíbenosti vyučovacích
předmětů už dlouhodoběji drží chemie na spodních příčkách mezi předměty spíše neob-
líbenými. Může však být i chemie přitažlivá? Sledování některých vyučovacích hodin nás
může přesvědčit o tom, že hodiny chemie mohou být vzrušující, zábavné a v mnohém
přínosné.
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Videoweb pro předmět chemie má v mnoha ohledech speciální význam. Kromě situací,
které jsou společné, nebo do jisté míry podobné s ostatními předměty, se v hodinách che-
mie mohou vyskytnout i situace specifické a typické pro tento předmět. Může jít například
o to, jak učitel zvládá přípravu a realizaci pokusů, jak simuluje práci přístroje v chemic-
kém průmyslu apod.

Při výběru videosekvencí jsme se zaměřili na některé oblasti spíše obecně-didaktické.
Vzali jsme si například pod drobnohled organizační moment vyučování, didaktickou hru,
aspekty pedagogické komunikace, ale i pro chemii typický chemický experiment.

8.1 Úvod výuky

Teoretické uvedení

Zahájení je důležitou částí každé vyučovací hodiny. Zahájením hodiny, resp. organizačním
momentem (Likavský, 2006) rozumíme samotný začátek úvodní části vyučovací hodiny.
Patří sem příchod učitele na hodinu, zápis do třídní knihy, akceptování či neakceptování
omluv žáků k přípravě na vyučovací hodinu, úvodní instrukce na zkoncentrování žáků na
učební činnost a vymezení cíle konkrétní vyučovací hodiny.

Popis videoklipu

Ve videoukázce vidíme, jak po zazvonění hodina začíná velmi pozvolna. Probíhá ve spe-
ciální učebně, v chemické laboratoři, proto učitelka nemusí přijít do třídy a má také čas
připravit si v průběhu přestávky pomůcky na hodinu. Žáci spěchají do učebny i po zazvo-
nění a v jednu chvíli se zdá, že učitelka ze třídy odchází (když jde zavřít dveře učebny).
Pak už dění nabírá na dynamice – po pozdravu (vestoje), zápisu chybějících žáků do třídní
knihy a oznámení cíle vyučovací hodiny začíná hodina chemie o bezkyslíkatých kyseli-
nách a reakcích kyseliny chlorovodíkové s kovy.

Vytváření videopřípadu

Zahájení vyučovací hodiny je startem nejen pro žáky, ale i momentem zkoncentrování se
samotného učitele. Dosáhnout toho, aby se po minutách přestávky či předešlých hodinách
žáci dokázali soustředit na další učení, měli k tomu vytvořené i podmínky, je umění, které
musí učitel zvládat. Je dobré, pokud se v přípravě na svou budoucí profesi tento moment u
studentů učitelství neopomíjí, ačkoliv Turek (2008) uvádí, že učitel zápisem do třídní
knihy ztrácí 2–3 minuty času, protože žáci v daném okamžiku nedělají nic produktivního
a zápis lze udělat kdykoliv během vyučovací hodiny. Právě úvod hodiny, ztišení se po
přestávce však dokáže žáky namotivovat a připravit na další učební činnost. Taktéž učitel
musí mít přehled o tom, kolik žáků se hodiny zúčastňuje a kdo z různých příčin chybí.
Někteří učitelé s tímto začátkem doslova bojují, protože jim je líto obětovat pár okamžiků
na zápis do třídní knihy, nebo se snaží už od prvního okamžiku žáky zapojit do učebního
procesu, hned krátkou písemkou, činností či aktivitní hrou.
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Proto je třeba, aby se studenti učitelství zamysleli nad zahájením vyučovací hodiny a ale-
spoň v počátcích respektovali důležitost této fáze vyučovací hodiny, i když se to pro ně
stane rutinou a samozřejmostí.

Studenti by mohli navrhovat různé způsoby, jak začít vyučovací hodinu, aby se vyhnuli
stereotypům. Dále by se mohli zaměřit na to, jak zbytečně čas neprodlužovat a využít jej
efektivně. Pro ilustraci jsou pro videoweb vybrány vhodné úvody, zahájení několika vy-
učovacích hodin různých učitelů, aby je studenti mohli porovnat a na základě toho vyvo-
dit zobecnění, nebo porovnat „vhodné“ a méně vhodné, popřípadě „nevhodné“ zahájení
a navrhnout svůj vlastní postup.

SCZ006T 0:00–1:40
Úlohy pro studenty:

1. Do dialogového okna zapište doslovně, jakými slovy zahájila paní učitelka vyučovací hodinu?
(U: „Posaïte se! Tak nejdříve si uděláme docházku. Takže chybí? Služba?“)

2. Uveïte, jak byste začali vyučovací hodinu Vy.
(pozdravem, instrukcemi, zápisem do třídní knihy, úplným tichem)

8.2 Cíl vyučovací hodiny

Teoretické uvedení

Podle Pedagogického slovníku (1965) lze za cíl považovat ideální představu toho, čeho se
má v činnosti dosáhnout. Když se toho má dosáhnout výchovou, jedná se o cíle výchovné,
když vzděláváním, jedná se o cíle vzdělávací. Při jejich současném působení používáme
termín výchovně-vzdělávací cíle. Determinují výběr obsahu, metod, organizačních forem,
materiálních prostředků, dodávají výchově a vzdělávání pořádek, popisují konečný stav,
kterého máme dosáhnout, plní regulační funkci.

Hierarchii cílů výchovy a vzdělávání uvádí Turek (2008); postupuje od obecných cílů vý-
chovy a vzdělávání přes cíle jednotlivých typů škol, cíle studijních a učebních oborů, cíle
vyučovacích předmětů, tematických celků až po cíle vyučovacích hodin a jejich jednotli-
vých částí (vyučovacích situací). Kromě hlavního cíle vyučovací hodiny lze také uvádět
cíle jednotlivých jejich částí (motivační, expoziční, fixační i diagnostické).

Z hlediska konkrétnosti či abstraktnosti se uvádějí (Obdržálek, 2003) cíle obecné, čás-
tečné a specifické. Na základě různých psychických procesů učících se byly vytvořeny
taxonomie vzdělávacích cílů v kognitivní, afektivní a psychomotorické oblasti apod.
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Popis videoklipu

Ve sledované ukázce je možné identifikovat část, ve které se učitelka snažila zformulovat
cíl vyučovací hodiny. Je možné zaznamenat, co ve skutečnosti učitelka označila tímto
pojmem, všimnout si jeho formulace a v případě potřeby ji i korigovat. Dá se nad tím uva-
žovat i hlouběji, zda se jedná o cíle kognitivní, afektivní, psychomotorické či jiné povahy.

Vytváření videopřípadu

Formulace cílů není triviální záležitostí, vyžaduje pečlivou přípravu a určitou zkušenost.
Chybou, které se často dopouštějí zvláště začínající učitelé, je, že podcení formulování
vyučovacích cílů. Nezamýšlejí se důsledně nad tím, k čemu chtějí v průběhu hodiny do-
spět; koncipují cíle mechanicky, bez hlubší rozvahy a vytváří tak cíle velmi obecné nebo
neurčité, někdy nesplnitelné, připouštějící různou interpretaci nebo týkající se popisu
plánované vyučovací činnosti učitele či žáků, popřípadě (což lze sledovat i v ukázce) se
ztotožní cíl vyučovací hodiny s jejím tématem (Turek, 2008). A přitom pozastavení se
nad tím, odkud a kam se v průběhu hodiny učitel hodlá dopracovat a k čemu to v širším
kontextu slouží, zamyšlení a reálné zhodnocení situace přispívá k úspěchu vyučovacího
procesu. V neposlední řadě je to však důležité pro samotné žáky. Mnohokrát učitel musí
zodpovědět otázky žáků „Proč děláme tohle? Bude to v písemce? Proč musím vědět zrovna
tohle?“ Podle Bergmana (2010) kladené otázky umožňují nejen nacházet adekvátní od-
povědi, ale také podporují další myšlení a další doplňující otázky. Každému učiteli se
v hlavě vynoří otázky, jaké poznatky a dovednosti by si žáci měli po odchodu ze třídy osvojit.

Vybraná videoukázka by měla směřovat k zamyšlení se nad formulací cílů vyučovací
hodiny, případně komplexněji nad návrhem cílů vztahujících se ke zvládnutí konkrétního
tématu z chemie.

SCZ006T 1:10–2:00 a 18:00–18:30
Úlohy pro studenty:

1. Do dialogového okna napište, jak učitelka zformulovala cíl vyučovací hodiny.
(U: „Cílem dnešní hodiny bude... máme to napsáno na tabuli. Zopakujeme si obecně o ky-
selinách, dále si zopakujeme bezkyslíkaté kyseliny a vy si provedete pod vedením mím, si
provedeme reakce kovů s kyselinou chlorovodíkovou. Vše budete dělat podle návodu, jak
vám budu říkat.“)

2. Je to skutečně cíl hodiny?
(ne, to je téma a popis činnosti žáků)

3. Na základě uvedeného zformulujte cíl vyučovací hodiny.
(Zopakovat problematiku kyselin se zaměřením na bezkyslíkaté kyseliny a provést pokus
demonstrující reakce kovů s kyselinou chlorovodíkovou.)
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8.3 Didaktická hra

Teoretické uvedení

Mezi aktivizující výukové metody patří kromě metod diskusních, heuristických, situač-
ních, inscenačních také didaktické hry (Maňák & Švec, 2003). Kalhous a Obst (2002) je
chápou také jako samostatnou kategorii výukových metod. Didaktickou hru možno chá-
pat jako určitou simulaci skutečnosti s výchovným a vzdělávacím záměrem, přičemž musí
být respektován výukový cíl, který jejím prostřednictvím sledujeme. Maňák a Švec (2003)
uvádějí, že se jedná o takovou seberealizační aktivitu jedinců nebo skupin, která svobod-
nou volbou, uplatněním zájmů, spontánností a uvolněním se přizpůsobuje pedagogickým
cílům. Přispívá k rozvoji sociálních, kognitivních, kreativních, tělesných i estetických
kompetencí žáků. Je možné ji zakomponovat do kterékoliv fáze vyučovacího procesu
s ohledem na výukový cíl, který má plnit. Z hlediska psychologického je možné didaktické
hry zařadit mezi metody činnostní (Gnoth & Pupala, 1996). Petty (2002) je považuje za
metody aktivního učení.

Metodická příprava k začlenění didaktické hry do výuky má své fáze: vytyčení cílů hry,
diagnóza připravenosti žáků, ujasnění pravidel hry, vymezení úlohy vedoucího hry, stano-
vení způsobu hodnocení, zajištění vhodného místa na realizaci, příprava pomůcek, mate-
riálu, určení časového limitu hry, promyšlení případných variant (Maňák & Švec, 2003).

Didaktické hry v chemii mají své opodstatnění a také zde nacházejí svůj prostor pro rea-
lizaci. Příkladem jsou hry: chemické pexeso, osmisměrky, tajenky, hádej, na co myslím,
rozhodovací hry, kvízy, soutěže, kolo štěstí, simulační hry. Od učitele se očekává, že pro-
myslí obsahovou i organizační náplň, materiální zajištění, výběr skupin, přípravu žáků.
Učitel musí umět hru nejen vhodně vybrat, ale ve vhodnou chvíli ji do výuky zařadit
a také kvalifikovaně zrealizovat (Kalhous & Obst, 2002).

Popis videoklipu

Videosekvence je plynulá a zahrnuje realizaci didaktické hry v hodině chemie. V první
části učitelka jasně a rychle vysvětlí pravidla vytváření „chemického řetězu“ a žáci se
pružně zhostí herních rolí. Je možné sledovat dynamiku hry. V druhé vybrané sekvenci je
možné sledovat část soutěže mezi chlapci a děvčaty, která spočívá v zápisu chemické re-
akce chemickou rovnicí a v správném určení stechiometrických koeficientů u jedno-
tlivých reaktantů a produktů chemické reakce. Součástí je i správná slovní interpretace
chemického zápisu. Poslední soutěž spočívá ve správnosti a rychlosti určení stechiomet-
rických koeficientů všech zúčastněných reaktantů a produktů tří chemických reakcí. Za
správné a rychlé řešení mohou být žáci odměněni jedničkou.

Vytváření videopřípadu

Udržet pozornost žáků v průběhu celé vyučovací hodiny je poměrně obtížné. Proto je po-
třeba měnit činnosti žáků. Ne vždy nám to rozmístění lavic či počet žáků ve třídě umožňují.
Existují ale metody, prostřednictvím nichž je možné žáky zmobilizovat a zapojit je do
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vyučování, což se podařilo i učitelce v uváděné ukázce. Lze pozorovat, jak učitelka vy-
užila metodu didaktické hry a zapojila všechny žáky do vyučovací hodiny. Bylo možné
sledovat dynamiku hodiny. Každý žák byl nucen dávat pozor, jaký úkol mu zadá soused
v lavici (nebo sám úkol vymýšlet), tj. zadání značky prvku a následné určení jeho českého
názvu nebo naopak. Šlo sice o úkol založený na paměťové reprodukci, ale podobně jako
v cizím jazyce i v jazyce chemie je potřeba se některé fakty naučit nazpaměť. Žáci si po-
čínali velmi dobře, mnozí řešili zadané úkoly rychle, přesně a správně, jiní se zaváháním.
Úspěšní byli pochváleni, u méně úspěšných nebo pomalejších učitelka nechala delší čas
na promýšlení či řešení nebo citlivě provedla korekci. Atmosféra ve třídě byla pohodová,
spíše kooperativní, přiměřeně soutěživá, nezaměřená prioritně či přehnaně na výsledek či
výhru.

Hry podporují aktivitu, samostatnost, angažovanost a kooperaci žáků. Jsou stimulem do
další učební činnosti. Předpokládají, že žáci budou spolupracovat.

Výzkumy dokazují, že didaktické hry napomáhají ke zlepšení sociálních dovedností a re-
dukují neslušné chování už u malých dětí (MacMullin, 1994).

Ukázka 1 SCZ018T 20:40–22:50
Úlohy pro studenty:

1. Z uvedených možností vyberte, jakou metodu učitelka využila v této fázi vyučovací hodiny?
1. motivační rozhovor
2. skupinovou práci
3. didaktickou hru
4. sokratovskou metodu
5. brainstorming
6. problémový výklad

2. Jaký byl její cíl?
� zopakovat vzorce a názvy prvků
� vysvětlit nové učivo
� aktivizovat žáky
� provést úvod do nového učiva

3. Stručně popište zadání didaktické hry.
(Úlohou žáků v lavicích je vytvořit a neprotrhnout řetěz. Jeden žák v lavici řekne název
prvku, jeho soused chemickou značku a pak obráceně. Do hry jsou zapojeni všichni žáci.)

4. Zhodnotila učitelka průběh hry?
� pochválila žáky
� nezhodnotila žáky
� upozornila, kdo se musí doučit
� pokárala ty, kdo se mýlili
� nedala zpětnou vazbu

5. O jaký druh didaktické hry se jedná?
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Ukázka 2 SCZ018T 40:15–43:00
Úlohy pro studenty:

1. O jaký typ didaktických her se jedná?
(soutěž družstev, individuální úkol s pracovním názvem „SP“)

2. Jak je v ní rozdělená třída?
(děvčata a chlapci a později individuální práce)

3. Jaký význam má plnění úkolu formou soutěže?
a) motivační
b) nemá význam
c) procvičování učiva
d) ukáznit žáky
e) umožnit samostatnou práci žáků

4. Jaký typ diferenciace žáků je možné pozorovat u druhé soutěže?
(podle prospěchu)

8.4 Pedagogická komunikace

Teoretické uvedení

Jednou z oblastí, kterým je třeba věnovat pozornost, je komunikace ve výuce. Jedná se
o výměnu a sdílení informací mezi účastníky výchovně-vzdělávacího procesu, řídí se
osobitými pravidly, které určují pravomoci jejich účastníků (Gavora, 2007). Ti komunikují
mezi sebou o faktech nebo vyjadřují svá stanoviska, názory, přání či pokyny. Pedagogická
komunikace probíhá nejen v průběhu vyučovací hodiny, při zpřístupňování učiva, ale i mi-
mo ni, také v rodině i v nestandardních situacích (o přestávce, na školním výletu apod.).

Vedle verbální komunikace hraje roli také komunikace neverbální, včetně řeči těla
(Nelešovská, 2005). Tvoří ji mimika, haptika, pohledy, proxemika, posturologie, kine-
zika, gestika i úprava zevnějšku.

Prostor v komunikaci hraje také důležitou roli. V klasické třídě je možné rozlišit sálové,
kruhové, modulové uspořádání, ale také uspořádání ve tvaru L či U (Gavora, 2007).

Popis videoklipu

V uvedené videosekvenci lze postřehnout a identifikovat různé druhy pedagogické komu-
nikace, verbálního projevu učitelky a žáků, především typickou komunikační strukturu,
kdy komunikuje učitel s jedním žákem, který odpovídá ústně u tabule, nebo se skupinou
žáků, kteří sedí v lavicích a jsou zaměstnáni samostatnou prací. Je možné sledovat i ko-
munikaci neverbální, některé její aspekty a složky neverbálního projevu a také se snažit
odhadnout, co se neverbálním sdělením učitel či žák snaží říci.
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Vytváření videopřípadu

V běžné praxi učitel nemůže postřehnout v průběhu vyučování všechny komunikační
projevy žáků. I přesto je nucen na mnohé z nich reagovat, mnohé usměrňovat a některé
korigovat, či dokonce eliminovat. Reaguje především na ty, které jsou pro něj běžné,
tradiční, očekávané, nebo které sám vyžaduje (hlášení se žáka, požadování odpovědi,
ale i reakce na vykřikování, situace, kdy se žáci v lavici baví a nedávají pozor, úsměvy
žáků, nebo jejich neklid apod.). Díky videoukázce je možné si mnohého všimnout, popří-
padě se zaměřit na některé detaily, anebo si celou situaci opět přehrát, což by při běžném
pozorování možné nebylo a mnohé by pozorovateli uniklo.

Bylo dokázáno, že rozmístění školního nábytku, uspořádání lavic ve třídě má vliv na učení
žáků a také na jejich hodnocení (Lei, 2010). Převážná většina tříd má přirozeně i z prag-
matických důvodů čtvercovou nebo obdélníkovou podstavu a poměrně stabilní uspořá-
dání školního nábytku, katedry, lavic. Ne každý prostor však umožňuje rozmanitou práci
a nemusí být pro některý typ práce (individuální, skupinovou nebo frontální) vhodný.

Mezi fyzikální atributy školní třídy Lei (2010) řadí rozměry, tvar, rozložení míst na se-
zení, práci, rozložení školního nábytku, technologické vybavení třídy, osvětlení, teplotu
v místnosti, hluk. V ukázce si lze také všimnout nejčastější uspořádání lavic ve třídě a také
analyzovat vhodnost sezení žáků.

Díky Flandersovu systému (Flanders, 1970) pro pozorování žáků ve třídě lze do pozoro-
vání zakomponovat také hledisko direktivního či nedirektivního přístupu. V dané ukázce
je učitelka dominantní a zadává pokyny, příkazy, instrukce, takže úryvek vyznívá značně
direktivně.

SCZ038T 8:10–9:05
Úlohy pro studenty:

1. Uveïte, jakou formu komunikace lze pozorovat v ukázce:
(písemnou, dialog žák – učitel, neverbální)

2. Které druhy neverbální komunikace lze pozorovat ve videoukázce?
(hlášení žáků, posturika, proxemika, pohledy)

3. Co může označovat postoj žákyně celkem vpravo u tabule (ruce překřížené)?
(nejistotu, promýšlení, poslouchání odpovědi spolužačky)

4. Jak je řešen prostor v komunikaci? O jaký typ prostorového uspořádání se jedná?
(sálové uspořádání)

5. Jakou formou probíhá ústní zkoušení?

a) monolog žákyně

b) dialog učitelka – žákyně

c) otázky učitelky

d) samostatná odpověï žákyně

6. Adresně pojmenujte prvky direktivního a nedirektivního postupu v uvedené ukázce.
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8.5 Pokus

Teoretické uvedení

Chemický pokus je nedělitelnou součástí výuky chemie. Vzhledem ke snížení časové
dotace mnoha přírodovědných předmětů je však obtížné jej do hodin chemie zakompo-
novat. To, co střední generace zažívala jako samozřejmost, dnešní mládež mnohdy i díky
nebezpečí většiny chemických látek (výbušné či podezřelé nebo průkazně karcinogenní)
vidí jen z dálky.

Podle Maňáka a Švece (2003) lze pokus řadit mezi metody dovednostně-praktické. Petlák
(1997) je zařazuje mezi expoziční metody zprostředkovaného přenosu poznatků. Jedná se
buï o demonstraci, nebo laboratorní práci, přičemž laboratorní práci chápeme jako čin-
nost, kterou dělají žáci v speciálně upravené učebně. Žáci pracují samostatně. Pokusy plní
funkci vysvětlující, ilustrující, doplňující, procvičující, ale i experimentující. Důležitá je
příprava učitele, zabezpečení podmínek a materiálu, příprava žáků, jejich práce, průběžné
vyvozování závěrů, zobecnění poznatků, ukončení práce a úprava prostředí. Vzhledem
k funkci pokusu je možné jej využít i ve fázi fixační. Pokusy lze dělit podle mnohých hle-
disek. Gnoth a Pupala (1996) uvádějí i zařazení pokusu mezi pracovní metody a metody
pozorování vzhledem k charakteru zdroje informací.

Experimentem podle Maňáka a Švece (2003) chápeme takový badatelský přístup k realitě,
kterým se na základě určité, teoreticky zdůvodněné hypotézy záměrně mění nebo ovliv-
ňují některé stránky sledované skutečnosti, přičemž se existující podmínky udržují kons-
tantní a provedené zásahy a dosažené výsledky se přesně registrují. Maňák a Švec (2003)
rozlišují tři typy experimentů: vědecký, praktický a experiment ve školní praxi. Od žáků
se vyžaduje osvojení mnoha dílčích dovedností (Maňák & Švec, 2003).

Podle vnější formy vyučování lze zařadit pokusy do hodin základního typu či hodin labo-
ratorních cvičení v rámci povinné výuky, do seminářů při volitelné výuce a do zájmových
kroužků, přípravy na chemickou olympiádu v oblasti výuky nepovinné. Z hlediska vnitřní
formy vyučování rozlišujeme demonstrační pokusy, které dělá učitel a žákovské fron-
tální, simultánní, částečné i samostatné. Dalšími kritérii mohou být fáze vyučování, do
které je experiment zařazen (motivační, expoziční, fixační), nebo gnozeologické hledisko
(zjišťující, doplňující, aplikující pokus), podle exaktnosti práce a hodnocení výsledků
rozlišujeme kvalitativní a kvantitativní pokusy a podle užitého množství chemických lá-
tek makrotechniku, semimikrotechniku a mikrotechniku (Prokša et al., 1998).

Popis videoklipu

V dané ukázce lze pozorovat zavedení chemického experimentu, konkrétně demonstrač-
ního pokusu do hodiny chemie. Lze si všimnout, zda má všechny atributy demonstračního
experimetu, zda jsou dodržovány základy bezpečnosti při práci, zda nejsou žáci ohroženi,
jaké pomůcky a chemikálie učitelka využívá a co je třeba zvážit před samotnou realizací
pokusu.
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Vytváření videopřípadu

Chemický pokus je neodmyslitelně součástí učebního předmětu chemie. Dané experi-
menty je nevyhnutelné volit jako demonstrační, protože reakce alkalických kovů s vodou
jsou prudké a také plamenové zkoušky by žáci samotní uskutečnit nemohli. Chybou snad
bylo, že učitelka pozorování žákům spíše vnucuje a někdy jejich pozorování i koriguje,
což může vést k tomu, že si nebudou věřit nebo budou zpochybňovat vlastní pozorování.
Vhodnější by bylo, kdyby zdůvodňovala, proč žáci vidí něco jiného, než by pozorovat
skutečně měli. Pokusy i s malým množstvím užitých chemikálií nejen oživí vyučovací
hodinu, ale také přiblíží mnohé jevy žakům přirozenou cestou pozorování a umožňují jim
zapojovat další smysly, a tak vnímat realitu nejenom přes slova učitele či tištěné texty
v učebnici.

Ukázka 1 SCZ015T 12:40–16:00
Úlohy pro studenty:

1. Pokus

� učitelka nechala žáky pozorovat pokus

� učitelka dopředu popsala, co budou pozorovat

� učitelka shrnula pozorování

� žáci dělali pokus sami

� učitelka předvedla pokus sama

� dvojice žáků dělaly pokusy

2. Vyjmenujte pomůcky a chemikálie, které učitelka využívá?
pomůcky: pinzeta, kádinka, Petriho miska, zpětný projektor, nůž
chemikálie: voda, fenolftalein, sodík

3. Najděte nevhodně položenou otázku
Teï už tam máme jakou látku? Odpověï žáků: fialovou

4. Jaké porušení bezpečnosti práce nastalo?
učitelka se opřela o podložku, na které před chvíli řezala sodík

Ukázka 2 SCZ015T 19:40–22:45

1. Vyjmenujte pomůcky a chemikálie, které učitelka využívá?
pomůcky: kahan, drátek, kádinka, Petriho miska, zpětný projektor, nůž
chemikálie: soli Li+, NaCl

2. O jaký typ pokusu se jedná?

a) žákovský

b) demonstrační

c) frontální

3. Vysvětlila učitelka princip barvení plamene?

a) ano, ale nedostatečně

b) ano, dostatečně

c) ne
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4. Žáci se baví. Postřehla to učitelka?

a) všimla si toho, ale nechá to tak

b) všimla si toho a upozornila je

c) nevšimla si toho

5. Barvení plamene:

a) barvu plamene učitelka sama pojmenuje

b) do sešitů si žáci zapíší vlastní pozorování zbarvení plamene

c) učitelka přesvědčuje žáky o barvách plamenů, které žáci jen stěží pozorují

d) učitelka vysvětlila, proč se plamen u žíhání draselné soli jeví jako žlutý

e) žáci protestují, když pozorovaná barva není totožná s tou, co řekla učitelka

8.6 Závěrem

Ve vybraných videoukázkách je zachyceno několik pedagogických jevů a situací, které
jsme podrobněji rozpracovali do formy vhodné pro zpřístupnění a zaměření zájmu studen-
tů. Díky videowebu mají možnost sledovat, s jakými problémy „zápasí“ jejich kolegové
a naopak, co pozitivního si z vyučovací hodiny dovedou odnést a aplikovat při vlastních
výstupech. Každý budoucí učitel může pracovat na zlepšování sebe samého nejenom
studiem, ale také zkušenostmi a řešením problémů, které přináší běžná praxe. Kromě toho
se analýz a rozborů účastní také jeho kolegové. Tím se utváří prostor pro rozvoj sebekri-
tiky, sebevědomí a dojde k uvědomění si vlastní osoby jako součásti vyučovacího pro-
cesu. Tyto důvody představují dostatečně závažné podněty pro rozpracování předkládané
problematiky.
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9 CPV VIDEOWEB PRO VZDĚLÁVÁNÍ
UČITELŮ PŘÍRODOPISU

Milan Kubiatko

Biologie (přírodopis) podobně jako i jiné předměty procházejí inovacemi, do kterých jsou
nuceny rychle postupujícím rozvojem informačních a komunikačních technologií. Inovace
v biologickém vzdělávání postihují mnohé z jeho oblastí, jako je samotná filozofie vyučo-
vání a učení se. Inovace zasahují nejen do role učitele a žáka, ale i do samotné organizace
výchovně-vzdělávacího procesu. Budoucí učitelé přírodopisu v rámci studia absolvují
praktickou přípravu na vyučování. Před vlastní praxí, kde si vyzkoušejí roli učitele, mají
studenti možnost se opakovaně zúčastnit vyučovací hodiny, ve které mohou pozorovat
činnost učitele a činnost žáků, různé pedagogické situace, interakce mezi učitelem a žáky
a také mezi samotnými žáky. Zde ovšem nastává problém. Student-pozorovatel prakticky
nemá šanci postřehnout všechny důležité aspekty pedagogické situace obecně-pedago-
gického charakteru, ale ani ty, které jsou typické pro vyučování přírodopisu. Postupně se
však v přípravě budoucích učitelů využívají nástroje, které jim umožňují lépe se připravit
na pedagogickou praxi. Tyto nástroje jsou spojeny se zachycením vyučovací hodiny na
video (Posner, 2005). Studentům může být navíc umožněno, aby byli zachyceni na video
oni samotní a následně konfrontováni s hodinou, kterou vedli. Právě tato činnost umožňuje
sebereflexi.

Biologie je zajímavá věda – prezentují se v ní konkrétní pojmy, které žáci mohou v běžném
světě uchopit, ale operuje se i s abstraktními pojmy, jejichž porozumění vyžaduje roz-
vinutou představivost. Tyto pojmy se musí přenést do mysli nejdůležitějšího aktéra vyu-
čovacího procesu, tedy žáka.

Naším cílem je rozšířit studentům možnost přípravy na vyučovací proces, a to prostřed-
nictvím videowebu, konkrétně videowebu přírodopisu. Dochází zde ke skloubení videa,
v tomto případě záznamu vyučovacích hodin27, a informačních a komunikačních techno-
logii (ICT) – hodiny se zapracují do online prostředí. Studenti mohou zhlédnout video-
záznamy, které mají možnost analyzovat a hodnotit. Vytvoření platformy pro budoucí
učitele za pomoci videozáznamů vyučovacích hodin může sloužit jako jeden ze způsobů
rozvoje jejich reflektivních kompetencí (kap. 2). Tato platforma umožňuje studentům
externalizovat jejich myšlenky v podobě přidávaní komentářů k dané videosekvenci.

Cílem je vytvořit učební prostředí, které bude obsahovat videosekvence z vyučování pří-
rodopisu a další doprovodné materiály (zejména stručné komentáře k jednotlivým sek-
vencím, otázky a postojové položky k videosekvencím). Od videowebu přírodopisu se
očekává podpora individuální reflexe studentů, která může být rozvinuta zhlédnutím jed-
notlivých videosekvencí (Kong, Schroff, & Hung, 2009).
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Na základě nabídnutých videosekvencí očekáváme u budoucích učitelů přírodopisu po-
stupný rozvoj jejich reflektivních kompetencí. Tyto kompetence by měly být rozvíjeny za
pomoci konfrontace s videosekvencemi, k nimž jsou přiřazeny úlohy, které mají u studentů
podnítit konstruktivní myšlení a všímání si práce učitele, reakce žáků, resp. žáka a na zá-
kladě toho zaujmutí stanoviska ke sledované situaci, případně určení správné odpovědi.
Videosekvencemi a úlohami chceme u studentů směřovat ke zlepšení jejich pedagogic-
kých dovedností, díky kterým může dojít k rychlejšímu rozeznání pedagogických situací
a následně k zaujetí stanoviska k řešení těchto situací.

Dalším z cílů je zjistit úroveň shody mezi didaktiky biologie, kteří vybírali videosekvence
a vytvářeli k nim úlohy, a budoucími učiteli biologie. Cílem je zjistit, zda dochází ke shodě
mezi těmito dvěma skupinami, či zda studenti posuzují pedagogické situace ve vyučo-
vacím procesu jinak a mají na ně odlišný názor ve srovnání s odborníky, kteří se zabývají
teoretickou přípravou a mají i zkušenosti z vyučování biologie na základních či středních
školách.

V následujících kapitolách necháme čtenáře nahlédnout do procesu vytváření videowebu
přírodopisu. Pro videoweb biologie bylo vybráno 5 oblastí. Nejdříve teoreticky uvedeme
oblast, pak popíšeme vybraný videoklip z dané oblasti, který slouží jako vzorový/příkla-
dový. A v poslední části rozebereme vytváření všech videopřípadů zařazených do dané
oblasti.

9.1 Zprostředkování nového učiva

Teoretické uvedení

Jednou z tematických oblastí zapracovávaných v rámci videowebu bylo probírání nového
učiva. Tato oblast je pro budoucí učitele biologie důležitá. Jak bylo zmíněno výše,
biologie je abstraktní a zároveň konkrétní věda, některé objekty se dají zkušenostně lépe
uchopit, jiné obtížněji. Každá tematická oblast, někdy i každé téma si vyžaduje odlišnou
přípravu na hodinu. Podstatnou roli při probíraní nového učiva z biologie sehrávají i sa-
motní žáci, každý jednotlivec na danou situaci může reagovat odlišným způsobem. Ně-
kteří učitelé probírají učivo jen ústně, jiní používají tabuli, probírají a zároveň píší, někteří
učitelé vypisují celé věty, jiní pouze hesla.

Popis videoklipu

SZ020T 2:30– 4:20 (úloha č. 1)

Do dialogového okna napište, do které kategorie učebních úloh byste zařadili úlohy, jež byly
použity učitelkou při opakování.

(Možnosti: 1. Úlohy vyžadující paměťovou reprodukci; 2. Úlohy vyžadující jednoduché myš-
lenkové operace s poznatky; 3. Specifický transfer; 4. Nespecifický transfer; 5. Úlohy vyžadu-
jící tvořivé myšlení)
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Vybraná videosekvence týkající se učebních úloh byla rozdělena do dvou částí. V první
polovině učitelka položila žákům otázky týkající se trávící soustavy a vyvolala hlásícího
se žáka. Ve druhé části videosekvence učitelka využívá nástěnný obraz, s tím že způsob
kladení otázek se nezměnil. Učitelka se zeptala na určitou část orgánu zobrazeného na
nástěnném obraze a opět vyvolala hlásícího se žáka. Úlohy kladené žákům byly stejného
typu vyžadující jednoduché myšlenkové operace s poznatky.

Vytváření videopřípadů

Do této oblasti byly vybrány videosekvence, které prezentují probíraní stejného tématu
ve více třídách, tak aby budoucí učitelé viděli chování různých učitelů v různých třídách
při probíraní stejného biologického tématu. Ukazujeme zde různé možnosti probíraní
učiva, některé videosekvence zachycují aktivní zapojení žáků do probírání daného téma-
tu, jiné zachycují slabší zapojení žáků, kde má převahu učitel. Další kategorie sekvencí je
taková, v níž učitel zvolil monologickou metodu a žáci při probíraní hrají úlohu přijíma-
telů informací.

Ve všech případech byla úloha postavena tak, aby studenti učitelství přírodopisu prezen-
tovali svůj názor, aby uvedli pozitiva i negativa vyučovací metody, kterou učitel použil
při probírání určitého tématu. Tuto oblast doplňují i úlohy, kde mají studenti učitelství
možnost prezentovat, jakou metodu by použili oni, apod. Z velké části však převládá expo-
zice nového učiva od učitele k žákům přímo, velmi málo je využívána diskuse se žáky. Při
tomto stylu vedení vyučovací hodiny nedochází k úplnému pochopení učiva, ale jen k po-
vrchnímu osvojení si probírané problematiky. Pro lepší pochopení probíraného učiva je dů-
ležité využívat i další metody jako je práce ve skupinách či diskuse mezi učitelem a žáky.

Součástí vyučovacího procesu, nejenom biologie, ale i dalších předmětů, jsou úlohy, které
učitel předkládá žákům, ať už při zkoušení, či opakování. Záleží i na čase, který má učitel
pro daný typ úlohy k dispozici. Někteří učitelé používají úlohy jako prostředek pro zjištění
úrovně zvládnutí probíraného učiva. Proto jsou studentům nabídnuty videoklipy, ve kte-
rých jde o řešení úloh různého typu v různých situacích ve výuce. Studenti zhlédnou
situaci a jejich úlohou bude stanovit typ úlohy, který učitel použil. Při některých video-
sekvencích se od nich bude vyžadovat názor na to, jestli byla použitá úloha vhodná, nebo
ne, popřípadě jakou jinou by navrhli oni sami. Jedním z důležitých atributů současného
přírodovědného vzdělávání je řešení problémových úloh. Situace je však taková, že žáci
základních škol i gymnázií dosahují nízké úspěšnost při řešení tohoto typu úloh (Adesoji,
2008). Ukazuje se, že aplikace problémových úloh rozvíjí úroveň kritického myšlení
žáků. Učitel by měl umět vyvolat zájem žáků i o učivo, které je pro žáky relativně nudné,
čehož lze dosáhnout právě používáním problémových úloh, které kromě kritického
myšlení rozvíjejí i tvořivé myšlení (Pozo, 1996).
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9.2 Práce s materiálně-didaktickými prostředky

Teoretické uvedení

Výuku přírodopisu si nelze představit bez používání pomůcek, které přiblíží žákům
objekty lidským okem neviditelné. Úspěšné používaní pomůcek z velké míry závisí na
učiteli samotném. Nelze očekávat, že žáci pochopí například model buňky bez slovního
doprovodu učitele. V rámci videowebu jsou studentům nabídnuty videosekvence, ve kte-
rých je prezentováno použití pomůcek typických pro biologii. Používaní pomůcek je roz-
manité, v některých vyučovacích hodinách jsou do práce s pomůckami zapojeni všichni
žáci, v jiných učitel jen ukáže danou pomůcku z určitého místa ve třídě všem žákům. Na
budoucí učitele je kladen ve videowebu požadavek, aby se vyjádřili k používání dané
pomůcky na konkrétní hodině, do jaké míry bylo její použití vhodné, jestli přinesla užitek
všem žákům apod. Úroveň používání pomůcek učitelem mezi žáky je různá. Právě použí-
vaní materiálně-didaktických pomůcek ve vyučování biologie může být stimulujícím prv-
kem pro udržení pozornosti žáků a také pro lepší zapojení žáků v hodině (Adeyanju, 2003).

Popis videoklipu

SCZ043T 23:40–24:15

Vyjádřete na škále, do jaké míry uvedené výroky vystihují situaci zachycenou na videozáznamu.

1. Použití ptačího vajíčka jako výukové pomůcky zlepšuje představivost žáků.

2. Použití dané výukové pomůcky bylo neadekvátní.

3. Použití výukové pomůcky v této fázi hodiny bylo vhodné.

4. Učitel vhodně nevyužil výukovou pomůcku, počet informaci byl malý.

Daná videosekvence přiblíží práci s didaktickou pomůckou, kterou představuje ptačí vejce,
konkrétně vajíčko určitého druhu pštrosa. Učitel probírá téma nelétaví ptáci. Při jejich
charakteristice se dostává k problematice rozmnožování, přičemž prezentuje vejce. Učitel
žákům dané vejce ukáže, ke kterému druhu patří, a ve stručnosti je obeznámí se složením
skořápky. Aby dokázal přítomnost vápníku ve skořápce, udeří do ní pěstí, čímž dokáže
tvrdost vejce. Poté učitel klade otázku, která má významně nápovědný charakter. „Z čeho
je složená skořápka, z jaké chemické látky?“ Následně dochází k propojení s jiným před-
mětem, konkrétně chemií. Zmiňuje se o reakci vápníku s kyselinou chlorovodíkovou.
Žáci odpovídají, že bude šumět. Následně to propojí s pokusem o důkazu oxidu uhličitého
ve vápenci.

Vytváření videopřípadů

Při této videosekvenci zaměřené na práci s materiálně-didaktickou pomůckou vystupují
do popředí dva aspekty. Prvním je samotná prezentace pomůcky. Učitel si vybral a pre-
zentoval žákům vejce zástupce třídy Ptáci, který není typický pro Českou republiku a žáci
mají možnost ho vidět jen v zoologických zahradách. Druhým aspektem, který stojí za
povšimnutí, je samotné poskytování informací učitelem o prezentované pomůcce žákům.
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Učitel pouze informuje žáky o skořápce, zejména o jejím složení, následně buduje mezi-
předmětové vztahy, jak je uvedeno výše. Využívání pomůcek v hodinách přírodopisu či
biologie je důležité pro lepší představu o objektech, protože mnohé z nich jsou pro žáky
neviditelné. Učební pomůcky přinášejí do vyučování změnu a vzbuzují zájem žáků. Úlohy
týkající se využívaní materiálně-didaktických pomůcek jsou z větší části škálované.

9.3 Opakování učiva a hodnocení žáků

Teoretické uvedení

Další z tematických oblastí zpracovaných v rámci videowebu je hodnocení žáků. Důvodem
pro volbu této oblasti je, že hodnocení patří mezi důležitou, ale i náročnou součást výuky.
Hodnocení je silným stimulujícím prostředkem a má velký edukační význam, pokud je
korektní a spravedlivé. Termín hodnocení se často ztotožňuje s termínem známkování.
Hodnocení je ovšem širší pojem než známkování, je výrazem emocionálního vztahu,
hodnoticího úsudku a oznámkování. Známka je měřítkem vědomostí žáků, nemá být ani
odměnou, ani nástrojem trestu (Kolář & Šikulová, 2009).

Hodnocení je porovnávání něčeho s něčím, při kterém se rozlišuje lepší od horšího i snahou
o nalezení cesty k nápravě, či zlepšení horšího (Slavík, 1999). Kosová (2002) charakte-
rizuje hodnocení jako připisování hodnoty tím, kdo hodnotí – subjektem hodnocení tomu,
koho, resp. co hodnotí – objektu hodnocení. Bendl (1997) na základě výzkumu tvrdí, že
hodnocení patří mezi jednu z nejnáročnějších činností u učitelů druhého stupně základ-
ních škol. Hodnocení žáků je velkým problémem u mnoha začínajících učitelů (Uhlen-
beck, Verloop, & Beijaard, 2002). Pro žáky má hodnocení zásadní význam. Ovlivňuje
jejich postoj k vyučovacímu předmětu a určuje v nemalé míře jejich další směřování.

S hodnocením úzce souvisí také opakování, přesněji řečeno zpravidla mu předchází. Opa-
kování je vymezováno jako základní forma upevňování učiva, neznamená stereotypní
reprodukci obsahů a úkonů, ale představuje jakousi hierarchii návratů k již poznanému,
ale vždy na jiné úrovni (Maňák, 1995). Opakování je důležité pro učitele, aby zjistil, jak
se žáci na hodinu připravili a jaká je úroveň jejich znalostí, na něž může navázat při pro-
bírání učiva, které si naplánoval na vyučovací hodinu. Opakování může probíhat dvěma
základními způsoby. Prvním je hromadné opakování, kdy učitel klade otázky celé třídě.
Tento proces může probíhat na začátku vyučovací hodiny, když učitel pravděpodobně
chce navázat na předchozí hodinu. Hromadné opakování se vyskytuje také na konci
vyučovací hodiny, když dochází k shrnutí právě končící vyučovací hodiny. Učitelé tím
pravděpodobně zjišťují, do jaké míry žáci porozuměli tomu, co se v hodině probíralo,
popřípadě co jim dělalo největší potíže. Druhou formou je opakování individuální (viz
kap. 9.4).
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Popis videoklipu

Úlohy zaměřené na opakování a hodnocení žáků mají nabídnout pohled na různé formy
opakování a hodnocení. Snahou bylo nabídnout co největší spektrum možností opako-
vání, například v jedné sekvenci: SCZ096T 01:49–03:47 (úloha č. 58)

Vyjádřete na škále, do jaké míry uvedené výroky vystihují situaci zachycenou na videozáznamu.
1. Typ opakování umožňuje rozvoj spolupráce. (sa)
2. Hodnocení samotnými žáky není vhodné, hodnotit by měla jen učitelka. (sn)
3. Pokud se v skupině vyskytují připravení žáci, může při tomto způsobu opakování uspět

i nepřipravený žák. (sa)
4. Učitelka kontrolovala správnost odpovědí žáků. (sa)

Sekvence nás bude provázet částí hodiny, kde úlohu zkoušejícího a hodnotícího hrála
dvojice žáků. Sekvence začíná tím, že učitelka představí dvojici, která bude klást otázky
ostatním a hodnotit je. Žáci byli rozděleni do čtyř skupin dle barev. Učitelka rozdala zá-
stupcům skupin karty s tabulkami, na kterých jsou pojmy, ze kterých boudou zkoušeni
dvojicí žáků, kteří byli v roli zkoušejících. V tomto momentě ještě učitelka vede hodinu.
Prochází se mezi lavicemi, pozoruje, jestli mají žáci zavřené učebnice a poznámkové
sešity. Ti, kteří tuto podmínku nesplňují, jsou upozorněni, aby zavřeli učebnice a pomůcky,
které by jim jakýmkoliv způsobem ulehčili odpověï. Následovalo kladení otázek dvojicí
žáků. Otázky kladli celé skupině, nikoliv konkrétnímu žákovi. Například položili otázku:
„Co je to kutikula?“ a zeptali se určité skupiny, ze které mohl odpovědět kterýkoliv žák.
Tato dvojice hodnotila odpověï žáků číslici 1 nebo 0. Jednička znamenala označení
správné odpovědi a nula nesprávné. Učitelka přitom zapisovala počet bodů skupin na
tabuli. Při některých odpovědích vstoupila do děje učitelka a položila doplňující otázku.

Vytváření videopřípadů

Učitelka ponechala vedení hodiny dvěma žákům, na které byla kladena určitá zodpo-
vědnost, která je nutila citlivě a objektivně klást otázky a hodnotit správnost odpovědí.
Ostatní žáci vědí, že právě tito dva jsou zodpovědní za to, že jejich hodnocení bude spra-
vedlivé. Pravděpodobně budou citlivě vnímat, zda dochází k nadržování při hodnocení
určitých žáků, kteří mohou být ve více kamarádském vztahu se zkoušejícími žáky. Žáci,
kteří jsou zkoušeni, mohou taky vnímat, zda dostávají těžší nebo lehčí otázky v porovnání
s ostatními spolužáky.

Do videwowebu byly vybrány sekvence, které se týkají i neúplného či nekorektního
hodnocení, např. když žákovi nebyla zdůvodněna známka, kterou dostal, nebyly uvedené
důvody, proč ji dostal, nebyly mu oznámeny chyby. Vedle těchto případů byly do video-
webu zahrnuty i videosekvence, ve kterých učitel zdůvodnil žákům své hodnocení a po-
ukázal na chyby, které žák při odpovědi udělal. To, že učitelé chápou hodnocení převážně
jen jako proces přidělení známky, resp. jiného kvalifikačního kritéria, je přetrvávajícím
problémem. Na tento fakt poukázal Duke (1995), ale i Lofton, Hill a Claudet (1997), kteří
navrhují vytvořit a zavést systém, ve kterém by probíhalo vzdělávání učitelů zaměřené na
hodnocení žáků. Další autoři zdůrazňují úlohu vzdělávání učitelů v hodnocení žáků,
s odůvodněním, že tento proces má silný vliv na rozvoj profesionality učitele a také na
samotné učení se žáků (Beerens, 2000; Bradshaw & Glatthorn, 2001).
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9.4 Zkoušení žáků

Teoretické uvedení

Jednou z forem opakování je i zkoušení, které obvykle končí ohodnocením žáka známkou.
Tato forma opakování je pro učitele náročnější než hromadné opakování. Jednak musí
zaměstnat ostatní žáky, zatímco věnuje pozornost zkoušenému žákovi. Také otázky kla-
dené zkoušenému žákovi musí být na jiné úrovni ve srovnání s hromadným opakováním.
Učitel musí umět rozlišovat mezi otázkami, které jsou určující pro výslednou známku,
a mezi doplňujícími otázkami, které jen dotvářejí výsledek. Při hodnocení se musí snažit
být maximálně objektivní, protože ostatní žáci si všímají, jak se chová ke zkoušenému
žákovi, a porovnávají, jak se potom chová při hodnocení k nim.

Popis videoklipu

SCZ059T 05:00–07:00 (úloha č. 39)

Vyjádřete na škále, do jaké míry uvedené výroky vystihují situaci zachycenou na videozáznamu.

1. Učitelka dala žákům prostor na odpověï. (sn)

2. Během zkoušení byla mapa využívána v dostatečné míře. (un)

3. Přerušování odpovědi žáka otázkami učitele bylo smysluplné.

4. Otázky byly zaměřené jen na paměťovou reprodukci poznatků. (ua)

Tématem zkoušení v této videosekvenci je lidské oko. Učitelka zkoušela tak, že žák stál
u nástěnného obrazu a odpovídal na otázky kladené učitelkou. Učitelka začala otázkou,
do jakého ústrojí patří oko. Evidentně ji odpověï žáka neuspokojila, takže klade otázku,
kterou se ptá na funkce oka, konkrétně k čemu oko slouží. Žák jí odpověděl nejjednodušší
možnou odpovědí: „Na vidění“. Následovala další otázka učitelky, kterou se ptá na stavbu
oka. Žák začal vyjmenovávat jednotlivé části oka, pravděpodobně dle naučeného sché-
matu. Přitom je ukazoval i na nástěnném obraze, kde je nákres oka. Učitelka se zastavila
při pojmu zrakový nerv. Chtěla od žáka, aby ukázal, kde přesně je nerv umístěn. Žákovi
byl nabídnut model oka, aby určil umístění daného nervu. Následně žák znovu přešel
k nástěnnému obrazu a dále vyjmenovával jednotlivé části oka. V tomto momentě se frek-
vence otázek od učitelky zvýšila: nenechala žáka odpovídat, jeho odpověï přerušovala.
Tímto způsobem pokračovala odpověï žáka až do konce zkoušení.

Vytváření videopřípadů

Při sledování této videosekvence by se měli budoucí učitelé přírodopisu zamyslet nejen
nad samotným procesem zkoušení, ale i nad interakcí mezi učitelem a žáky. V této video-
sekvenci vystupují do popředí tři aspekty. Prvním je samotný dialog, který probíhá mezi
učitelkou a zkoušeným žákem. Lze si položit otázku, zda je vhodné přerušovat odpověï
zkoušeného žáka otázkami. Druhým aspektem, který stojí za povšimnutí, je používání
pomůcek; hlavní roli zde hraje nástěnný obraz s nákresem oka a model oka. Modelem je
příčný průřez oka a oční dutiny. Zkoušenému žákovi je dovoleno používat nástěnný obraz,
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který je využíván zejména při vyjmenovávání jednotlivých části oka. Když se však blíže
podíváme na použití této pomůcky, zjistíme, že žák ji používá velmi povrchně a jed-
notlivé části oka ukazuje jenom v určité části. Neoznačuje je po celém obvodě, lokalizace
je nepřesná. Učitelce evidentně stačí, když se žák aspoň přibližně strefí. Netrvá na tom,
aby uvedl přesné ohraničení jednotlivých části oka. Tato relativní nevšímavost učitelky
může vést k procesu probíhajícímu v žákově mysli, a to je nedůvěra ve své znalosti,
a začne přijímat chybné informace, které jsou způsobené jeho vlastní chybnou odpovědí
a neupozorněním ze strany učitelky, že odpověï je jen částečně správná. U žáka začne
vznikat „koktejl“ správných a nesprávných informací a vznikne nová informace, která
v sobě zahrnuje správná i nesprávná fakta, a tím pádem je prezentovaná jako chybná.
Třetím aspektem, který je možné v nabídnuté videosekvenci sledovat, je chování žáků
v třídě během zkoušení. Můžeme tady sledovat po dobu celé sekvence jev, který můžeme
nadneseně nazvat ignorance žáků ze strany učitele po dobu zkoušení.

Součástí videowebu jsou i videosekvence, které ukazují různé formy opakování, ať už se
jedná o hromadné, nebo o individuální. Studentům je nabídnutá i forma, kdy se nezkouší
jeden žák, ale dva najednou. Některé videosekvence jsou zaměřené na využití materiál-
ně-didaktických pomůcek, na jiných probíhá jen zkoušení formou otázka-odpověï. Vě-
říme, že studentům tyto videosekvence pomohou reflektovat výhody i nevýhody každé
formy opakování.

9.5 Práce s chybou

Teoretické uvedení

Poslední oblastí, která byla zařazena do videowebu přírodopisu, je práce s chybou, resp.
chybné vysvětlení, chybná interpretace učiva či chybná odpověï žáka a následná reakce
žáků a učitele na danou chybu. Tato oblast je zde zařazena z důvodu, že může dojít k jevu,
kdy učitel má sám mylnou představu a přenese ji na žáky. V tomto momentě se sám učitel
stává zdrojem mylných představ. A tímto způsobem se vytváří kruh, v mysli žáků zůstane
zachovaná mylná informace od učitele a je jí obtížné odstranit, protože pochází právě od
učitele. Ze strany učitele by mělo docházet i k diagnostikování miskoncepcí a může na
základě toho směřovat k jejich přehodnocení v mysli žáků. Mylné představy znemožňují
přijímání nových, správných informací a chovají se jako hradba před vstupem správné
informace do mysli žáka. Učitelé většinou miskoncepce nediagnostikují, tím pádem ne-
dochází k jejich systematickému přehodnocování v průběhu vyučování. Miskoncepce tak
zůstávají zachovány v pojmových strukturách žáků, ovlivňují celý systém žákova po-
znání a můžou být dokonce kontraindikací pro správné pochopení pojmů žáky (Škoda &
Doulík, 2006).
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Popis videoklipu

Videosekvence vztahující se k práci s chybou zachycuje část hodiny, ve které učitel,
případně žák prezentovali dané učivo chybně, případně odpověï žáka byla nesprávná.
Důležitým prvkem bylo nezaregistrování chyb ze strany učitele či žáků v hodině. Od stu-
dentů pracujících s videowebem se vyžaduje, aby danou chybu identifikovali. Situaci,
kde učitel vysvětloval učivo a při expozici učiva udělal chybu, zachycuje sekvence
SCZ043T 19:44–20:20 (úloha č. 13).

V dané videosekvenci vyhledejte chybu a napište ji do dialogového okna.

V této sekvenci učitel vysvětluje žákům učivo o ptácích. Souběžně s vysvětlováním učiva
si ho žáci opisují z tabule. Při zmínce o pojmu Letci se ptá učitel žáků, co bude jejich ty-
pickým znakem. Otázka je směřovaná do celé třídy. Každý žák na ni může odpovědět,
přičemž učitel ani nepožaduje, aby se žáci hlásili. Následně učitel oznámil žákům, že
typickým znakem pro letce je let. Hned po této informaci dochází k vyjmenování příkladu
druhů ptáků, kteří patří do této kategorie. Učitel se dále věnuje prohloubení příkladu
slepice domácí jako zástupce kategorie Letci. V následujících sekundách se to ukáže jako
nevhodný příklad, který vyústí do chyby, které se dopustí učitel, když určí jako místo
hnízdění slepice strom.

Vytváření videopřípadů

Učitel se při prezentaci typických zástupců dopustí chyby. Tvrdí žákům, že když se
slepici nechají narůst křídla, zahnízdí na stromě. Ve skutečnosti domácí slepice patří mezi
hrabavce, kteří hnízdí jen na zemi, nikoliv na stromech. I kdyby se slepicím nechala na-
růst křídla, zahnízdí jen na zemi. Učitel tuto mylnou informaci předestřel žákům jako fakt
a tato informace se může uložit do znalostní struktury žáka a může přetrvat dlouhou dobu.
Chyba nebyla korigována ani ze strany učitele, ani ze strany žáků. Od studentů pracují-
cích s videowebem se očekává, že danou chybu identifikují a budou si všímat situací, kte-
ré chybě předcházely. Zbylé úlohy týkající se práce s chybou byly obdobného charakteru.

9.6 Závěrem

V předkládané kapitole jsme se snažili nabídnout základní informace o části videowebu
zaměřeného na přírodopis. V úvodní části jsme vysvětlili, proč je vhodné využívat video-
záznamy vyučovacích hodin přípravě budoucích učitelů přírodopisu. V další části kapi-
toly následoval stručný popis tematických oblastí, které byly do videowebu přírodopisu
zahrnuty. Zdůvodňujeme, proč byly určité sekvence vybrány, čeho by si na nich měli bu-
doucí učitelé všímat. Po představení každé z tematických oblastí následuje rozbor vybra-
ných sekvencí. U každé ze sekvencí jsme se zaměřili na jejich popis.

V současné době je videoweb přírodopisu v testovací fázi. Je vytvořeno 61 úloh, téměř ke
každé z nich se vztahuje jedna videosekvence. Jejich distribuce v rámci Videowebu je ná-
hodná, tedy úlohy na sebe nenavazují v rámci jedné tematické oblasti. Pilotního výzkumu
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se zúčastní studenti 4. ročníku Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v kombinaci
s biologií. Chceme od nich získat zpětnou vazbu, co si všeobecně myslí o takovém typu
učebního prostředí, zda je pro ně srozumitelné, zda jim pomáhá ujasnit si představy o tom,
jak budou vyučovat v rámci pedagogických praxí. Důležitou součástí jsou i odpovědi na
úlohy. Zajímá nás, zda je velký rozptyl při odpovědích jednotlivých studentů, zda jsou
odpovědi alespoň přibližné stejné, zda odpovídají na všechny otázky. Dále nás zajímá,
zda se odpovědi shodují s názorem didaktika, který dodal svůj vlastní názor, případně
správné odpovědi na vědomostní otázky. Předpokládáme, že prostřednictvím pilotního
výzkumu získáme důležité poznatky, které napomohou videoweb dále zlepšovat.
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10 CPV VIDEOWEB PRO VZDĚLÁVÁNÍ
UČITELŮ TĚLESNÉ VÝCHOVY

Eva Valkounová

V letech 2009–2010 probíhala první fáze projektu, jehož cílem je vytvořit CPV videoweb,
který bude využíván při vzdělávání učitelů tělesné výchovy. Při tvorbě CPV videowebu
tělesné výchovy jsme se zaměřili na čtyři hlavní tematické oblasti. Jedná se o fáze moto-
rického učení, motivování žáků, didaktické řídící styly a diagnostikování. V budoucnu se
bude CPV videoweb tělesné výchovy rozšiřovat i o další oblasti. Ke každé z těchto tema-
tických oblastí bylo vybráno několik videosekvencí, které vystihují danou tematickou
oblast28. K vybraným video sekvencím byly vytvořeny různé otázky a úlohy, na kterých
budou studenti učitelství tělesné výchovy pracovat a postupně je řešit. Takto vznikly tzv.
videopřípady, které byly zpracovány do Informačního systému Masarykovy univerzity
(IS MUNI). Prostřednictvím CPV videowebu tělesné výchovy má být zjišťována reálná
úroveň reflektivních kompetencí budoucích učitelů tělesné výchovy a také se má rozvíjet
jejich profesní kompetence v oblasti reflexe.

V této kapitole se budeme zabývat vybranými tematickými oblastmi a k nim se vztahu-
jícími videosekvencemi, resp. videopřípady, jejich popisem a analýzou z hlediska po-
tenciálu pro rozvoj reflektivních kompetencí u budoucích učitelů tělesné výchovy. Pro
potřeby CPV Videowebu tělesné výchovy byly použity určité videosekvence zahrnující
tematické oblasti motorické učení, motivování žáků, didaktické řídící styly učitele a dia-
gnostikování.

10.1 Motorické učení

Teoretické uvedení

Motorické učení představuje „učení dovednostem i jejich integraci do činností či aktů
chování v pracovních profesích, v tělesné výchově a sportu aj.“ (Rychtecký & Fialová,
2002, s. 61). Mezi hlavní výstupy tohoto učení patří dovednosti a návyky. Podle Rych-
teckého a Fialové (2002, s. 82–86) rozlišujeme čtyři základní fáze motorického učení.

� V první fázi dochází k seznámení žáka s pohybovou aktivitou. Probíhají první pokusy
o nácvik daného pohybového úkolu, kde prováděné pohyby jsou nekoordinované.
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� Druhá fáze je fází nácviku a opakování dané pohybové činnosti. V této fázi dochází
k opakování učiva (konkrétního pohybu). Při opakování dochází k postupnému vy-
tváření asociačních spojů v centrální nervové soustavě, které žákovi umožňují zvládat
dílčí operace a regulovat pohyby.

� V třetí fázi motorického učení se již nejedná o nácvik, ale o zautomatizování konkrét-
ního pohybu. Žák se na provedení cviku nemusí tolik soustředit, pohyb provádí auto-
maticky, jeho pohyby jsou již koordinované.

� Poslední fáze bývá označována jako fáze tvořivé koordinace (Rychecký & Fialová,
2002, s. 84). K zautomatizovanému pohybu se přidává kreativita (tvořivost) žáka
v provedení cviku, která je propojena s jeho osobním stylem.

Nácvik dovedností neprobíhá vždy stejně. Každá nově osvojovaná pohybová činnost má
svá specifika z hlediska délky nácviku, počtu opakování, míry zatížení apod.

Popis videoklipu
TV S3u 10:10 –11:55

Analyzovaný videoklip je zaměřen na fáze motorického učení, konkrétně na opakování
učiva. Opakování učiva patří dle výše uvedeného dělení fází motorického učení do druhé
fáze. Odehrává se na atletickém oválu. Jedná se o žáky osmého ročníku, vyučujícím je
učitel s několikaletou praxí. Sekvence začíná přesunem na běžecké dráhy. Na tomto sta-
novišti probíhá běžecká abeceda. Učitel žákům zadává instrukci k rozdělení do trojic do
zástupů a zmíní se, že toto cvičení již žáci znají. Díky této informaci jsou žáci schopni se
rozdělit plynule do trojic, kdy každý žák z trojice stojí v jedné běžecké dráze. Rozdělení
probíhá bez zbytečného zdržování, protože žáci vědí, co za cvičení bude následovat a ja-
kým způsobem cvičení bude probíhat. Učitel zkontroluje, zda počtem žáků vychází roz-
děleni do trojic, a poté jim velmi stručně vysvětlí, jaké cvičení mají provádět: „Čára, ruce,
koš, pojïme lifting.“ Poté první z trojice začne provádět dané cvičení (tedy lifting), a to
bez signálu učitele. Po určitém úseku začne druhá trojice, také bez signálu učitele. Za ní
následuje třetí, čtvrtá trojice atd. Každou z trojic, která provádí dané cvičení, učitel pozo-
ruje a v případě potřeby opravuje žákům individuální chyby. Jakmile žáci cvičení dokon-
čí, vrací se chůzí po stranách běžeckých drah na startovní místo a řadí se do původních
trojic. Ve chvíli, kdy se na místo startu vrátí všichni žáci, učitel zadává instrukci k pro-
vedení stejného cvičení, ale se změnou. Nyní mají žáci cvičení provádět s vyšší frekvencí
v pohybu. Učitel upozorňuje žáky provádějící průpravné cvičení, že kolena musí zůstat
nízko. Učitel opakovaně připomíná práci rukama. Posledním průpravným cvičením je
skipping. „Volně začneme, vysoko kolena, pracujou ruce, pojïme.“

Vytváření videopřípadu

Vybraný videoklip nabízí možnost zaměřit se na určité aspekty ve výuce, kde porozumění
těmto aspektům by mohlo mít pro učitele tělesné výchovy značný přínos. Úkolem učitele
je rozpoznat, v které z fází motorického učení se žák v nácviku pohybové dovednosti na-
chází, a zvolit správný postup pro rozvoj daného pohybového úkolu. Vybrané aspekty jsou
uváděny vždy v souvislosti s opakováním učiva ve vyučovací jednotce.
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Jedním z aspektů je porozumění učivu žákem. Pozorováním videoklipu mají studenti uči-
telství možnost vnímat situace, kdy je žákům vysvětlováno, co za cvičení mají provádět
a jakým způsobem. Učitelovy instrukce ve videoklipu jsou ukázkou toho, že žáci dané
cvičení provádějí v hodinách tělesné výchovy pravidelně, ne-li každou vyučovací jed-
notku zaměřenou na atletiku, tudíž dochází k pravidelnému opakování učiva. V instrukci
učitele jsou obsaženy informace týkající se čtyř rozdílných témat. První téma vystihuje
slovo „čára“. Znamená, že další trojice může začít provádět cvičení, jakmile trojice před
nimi bude na čáře nakreslené na zemi. Slovem „ruce“ učitel upozornil žáky a důležitý prvek
ve cvičení, na který žáci při provádění cvičení nemají zapomínat. Místo určující bod,
do kterého mají žáci cvičení provádět, vystihuje další slovo „koš“. Posledním slovem
„lifting“ učitel žákům zadává konkrétní cvik z běžecké abecedy. Pokud by žáci neznali
průběh a podstatu cvičení, nebyli by z instrukce schopni pochopit, co za cvičení mají
provádět a jakým způsobem.

Tyto situace mohou vést studenty učitelství k zamyšlení, do jaké míry je nutno žáky při
opakování učiva s provedením cvičení seznamovat, do jaké hloubky jim toto cvičení
vysvětlovat. Mají možnost zaměřit se také na důležitost ve vysvětlování cvičení, které již
žáci znají z dřívějších hodin. Jestliže žáci dané prvky znají a jsou schopni cvičení prová-
dět bez doplňujících informací, není nutné, aby se učitel zabýval podrobným vysvětlo-
váním v provedení cvičení. Podstatou informace by měly být důležité body v provedení,
upozornění na zvláštnosti cviku, na možné chyby a způsoby jejich odstranění. Tento
aspekt by v CPV videowebu mohl být vystižen výrokem: „Žáci jsou z dřívějších hodin
naučeni posloupnost cviků, bez vysvětlování ví, co mají dělat.“

Další možností budoucích učitelů tělesné výchovy je zaměřit se na zvládnutí organizace
činností skupiny učitelem. Mohou pozorovat, do jaké míry učitel zvládá činnost skupiny
organizovat a zda mu organizace skupiny činí problémy. Zvládnutá organizace skupiny
může učiteli ve výuce tělesné výchovy v mnohém pomoci. V případě, že je skupina
schopna veškeré instrukce od učitele rychle zpracovat, nedochází u žáků k nedorozumění
a nepochopení podstaty instrukce. Vyučovací jednotka je plynulá, většina času vyučovací
jednotky je efektivně využita, žáci jsou schopni věnovat se podstatě instrukce. V opač-
ném případě se učitel může dostat do těžce zvládnutelné situace. Může dojít k situacím,
které narušují plynulost a efektivnost vyučovací jednotky. Ve výuce tak často dochází ke
zmatkům, kdy žáci nejsou schopni vyhodnotit podstatu učitelovi instrukce a plynulost
výuky je narušována chaoticky pokládanými doplňujícími dotazy na učitele. Je proto
vhodné mít organizaci skupiny dopředu promyšlenou. Připravit si jakýsi plán hodiny, díky
kterému by učitel mohl maximálně využít daný čas vyučovací jednotky a minimalizovat
možnost narušení plynulosti výuky nedostatečně promyšlenou organizací skupiny. Konk-
rétní výrok ve CPV videowebu, zaměřený na zvládnutí organizace výuky by mohl znít:
„Organizace skupiny byla zvládnutá.“

Následujícím aspektem je schopnost studentů učitelství hodnotit důležitost používání od-
borné terminologie tělesné výchovy ve vyučovacích jednotkách. Pokud učitel v hodinách
TV používá odbornou terminologii, ale žáci těmto výrazům nerozumí, nejsou schopni
pochopit podstatu informace, kterou jim učitel sděluje. Dochází k situacím, kdy žáci dané
cvičení potřebují znovu vysvětlit bez použití odborné terminologie a tím dochází k naru-

145



šování plynulosti průběhu vyučovací jednotky. Používání odborné terminologie má ve
výuce tělesné výchovy své opodstatnění. Pomáhá učiteli předat informaci žákům bez
zdlouhavého vysvětlování. Učitel nemusí tvořit zdlouhavá souvětí a hledat slova opisu-
jící daný pojem. Konkrétní výrok týkající se odborné terminologie zní: „Žáci neznají
odbornou terminologii, kterou učitel používá.“

Dále se student učitelství tělesné výchovy může zaměřit na důležitost odstraňování chyb
u žáků provádějících cvičení učitelem. Tento aspekt může vést studenty učitelství tělesné
výchovy k zjištění, že je vhodné žáky neustále upozorňovat na chyby provedené v konk-
rétním cviku. Pokud by učitel na chyby v provedení cviku žáky neupozorňoval, žáci si
tuto chybu neuvědomí a zafixují si špatně prováděný pohyb. Také může dojít k situaci,
kdy učitel žákům prováděné chyby stále dokola nepřipomíná, žáci se mohou domnívat, že
se jim chybu ve cvičení již podařilo odstranit, a dále se nad bezchybným provedení cviku
nezamýšlí. Výrok, k němuž se studenti vyjadřují, zní: „Žáci provádí cvičení, učitel opra-
vuje případné chyby“, nebo také: „Neustálé připomínání prováděných chyb od učitele je
zbytečné.“

Následující aspekt se týká důležitosti nechat žákům prostor pro odpočinek, vydýchání,
nabrání nových sil. Výuka tělesné výchovy je z větší části vyučovací jednotky zaměřená
na fyzickou aktivitu. Aby žáci byli schopni tuto fyzickou aktivitu určitým způsobem
zvládnout, měl by učitel v určitých situacích zvážit, jakou intenzitou bude dané cvičení
probíhat, a v závislosti na intenzitě určit, kolik prostoru poté žáci potřebují k znovu-
získání energie k provádění dalšího cvičení. Podstatou hodiny tělesné výchovy by neměla
být snaha učitele věnovat všechen čas pouze fyzické aktivitě žáků, ale dát jim možnost
k odpočinku, vydýchání, nabrání nových sil. Většinou se tyto situace řadí do ztrátového
času, který bývá při výuce tělesné výchovy chápán jako nežádoucí. Cílem učitele by ne-
měla být snaha tento ztrátový čas eliminovat na úkor fyzických potřeb žáků, nýbrž snaha
ztrátový čas minimalizovat na takovou úroveň, kdy se nebudou vyskytovat situace zby-
tečně prohlubující tento ztrátový čas. Tento aspekt může vystihovat výrok: „Vracení žáků
zpět chůzí je zbytečné, vzniká ztrátový čas.“ Alternativou by mohla být doplňující otev-
řená otázka, která by mohla vystihnout představy budoucích učitelů o tom, zda vracení se
chůzí zpět má či nemá pro žáky nějaké opodstatnění a proč.

Posledním aspektem je aspekt poukazující na nutnost v provádění průpravných cvičení
před zahájením hlavní části hodiny. Je vystihnut výrokem: „Náplní hodiny je skok do
dálky, proto není provádění běžecké abecedy nutné.“ K tomuto videoklipu bylo vytvo-
řeno sedm otázek vztahujících se k organizaci výuky při opakování učiva, porozumění
učivu, odborné terminologii, odstraňování chyb při prováděném cvičení, náplni hodiny
a ztrátovému času ve vyučování tělesné výchovy.
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10.2 Motivace/motivování

Teoretické uvedení

Motivace patří k základním předpokladům efektivního procesu učení (Rychtecký & Fia-
lová, 2002, s. 73), má důležité vazby k dalším prvků v systému procesu učení (Svoboda,
1978, s. 145–148). Úzce souvisí s fázemi motorického učení. Jak již bylo zmíněno výše,
v druhé fázi motorického učení dochází často k provádění monotónního cvičení po rela-
tivně dlouhou dobu. Tato neustále se opakující cvičení a nepovedené pokusy v nácviku
mohou vést k snížení úrovně motivace žáka z prováděného pohybu, k stagnaci v jeho vý-
konu a následné rezignaci pohyb dále nacvičovat. Žákova motivace se postupně mění na
demotivaci, nevidí nadále v prováděné činnosti význam. Nízká motivace, či dokonce de-
motivace nemusí souviset pouze s neúspěchem v prováděné činnosti. Má různé příčiny –
např. třída je organizována jako celek, chybí individualizace výkonu, zpětnovazebná in-
formace od učitele, pochvala (Mužík, 1991, s. 27–28).

Sport a s ním spojená pohybová aktivita je činností, ve které žák nemůže úspěchu do-
sáhnout naráz. Proto je pro žáky velmi důležitá počáteční motivace, která vede k udržení
zájmu o sportovní činnost (Svoboda, 1997, s. 30–33). Při efektivní motivaci žáků učite-
lem jsou žáci schopni v nácviku pohybové činnosti nadále pokračovat. Naopak při neú-
spěchu v prováděné aktivitě dochází ke zklamání, které může přejít až do stavu frustrace.
Pokud učitel nevystihne správný okamžik, kdy by měl žáka motivovat, dochází k si-
tuacím, kdy žák odmítá v nácviku pohybové činnosti nadále pokračovat. Učitel je tedy
jakýmsi motivátorem, který žáky podněcuje k aktivitě, oceňuje je, chválí, stimuluje (Ry-
checký & Fialová, 2002).

Popis videoklipu
TV S1u 37:10 –38:48

Tento videoklip byl vybrán z vyučovací jednotky tělesné výchovy zaměřené na skok da-
leký. Po dokončení průpravného cvičení (není zachycen ve videoklipu) jsou žáci znovu
připraveni na rozběhové značce. Nyní mají provádět průpravné cvičení, při kterém se roz-
běhnou směrem k doskočišti a spolu s odrazem provedou oběma pažemi boční kruh
jednou paží vpřed, druhou vzad ukončený tlesknutím rukama nad hlavou. Protože se prů-
pravné cvičení žákům nedařilo, rozhodnul se učitel jít za žáky a zopakovat jim podstatu
cvičení. Předvádí žákům, jakým způsobem asi nad provedením cviku přemýšlí, že ještě
než se rozběhnou, si nejsou jisti, která paže má kdy co provést a jak. Učitel se žáky snaží
motivovat k tomu, aby nad provedením cviku tolik nepřemýšleli. „Vůbec nad tím nepře-
mýšlej.“ Ujišťuje je, že pokud cvik udělají několikrát za sebou špatně, nebude to vadit, že
je to jedno. „Tak to uděláš třicetkrát blbě.“ Většinu žáků učitelova promluva pobaví. Tím
se učiteli povedlo odlehčit situaci a žáci jsou nyní uvolněnější. To, že se jim průpravné
cvičení nezdařilo, již neberou tak negativně. Učitel využije této situace a motivaci žáků
ještě podpoří v tom, že následující průpravné cvičení zlehčí oproti prvotně prováděnému
průpravnému cvičení. Posouvá rozběh žáků dozadu a vynechává z cvičení tlesknutí ruka-
ma nad hlavou. Podstatu cviku přesouvá pouze na jedinou věc a tou je „dostat se co nej-
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výš“. Vynechává tedy nácvik práce pažemi a snaží se žáky přimět pouze k tomu, aby ve
chvíli odrazu dostali těžiště těla co nejvýše tím, že koleno dolní švihové končetiny zved-
nou do výšky. Dodává ale poznámku, že pokud se jim povede paže zapojit automaticky,
dostanou se hodně vysoko, ale že na ně nemají myslet. Na závěr svého výkladu shrne, co
tedy mají žáci provádět a jak. Tím, že učitel ulehčil provedení cviku vynecháním tlesknutí
rukama nad hlavou, které většině žáků dělalo problémy, motivoval žáky k tomu, aby se
znovu pokusili cvik provést správně a efektivně. Vybíhá první z žáků, učitel ho pozoruje
a následně mu opravuje provedené chyby. Takto pokračuje i u druhého žáka. Ale po jeho
nezdařeném pokusu učitel znovu všem žákům připomene, že se nyní nejedná o to, aby
skočili co nejdále, ale co nejvýše, že je potřeba dostat těžiště vysoko. Vybíhá třetí žák, kte-
rému se cvik, stejně jako předchozím žákům, nezdaří. Učitel tedy žákům vysvětluje, co je
těžiště, kde se nachází, aby byli schopni si uvědomit jeho význam při skoku dalekém.

Vytváření videopřípadu

Vybraný videoklip nabízí možnost zaměřit se na aspekty týkající se motivace žáků, která
je velmi úzce spojena se způsobem komunikace učitele se žáky. Často se v hodinách tě-
lesné výchovy setkáváme se situacemi, kdy se žák přestane snažit v provedení cviku, pro-
tože není k provedení učitelem správně motivován. Jedním z důvodů ztráty motivace je
způsob komunikace učitele se žáky. To, jakým způsobem učitel se žáky jedná, jak se k nim
chová, jaký tón hlasu použije, jak vhodně volí použití pochvaly nebo naopak pokárání,
jaká používá slova při monologu, neverbální komunikaci aj., to vše ovlivňuje motivaci
žáka k podání požadovaného výkonu. Tento aspekt komunikace učitele se žáky, která ná-
sledně ovlivní jejich úroveň motivace, by v CPV videowebu mohl být vystižen výrokem:
„Žáky monolog učitele motivuje k dalším pokusům.“ nebo „Učitel volí vhodná slova pro
rozhovor se žáky.“

Úroveň motivace žáků ovlivňuje také přístup učitele. Výrok v CPV videowebu zjišťující
tento aspekt by mohl znít: „Přátelský přístup učitele k žákům může způsobit jeho ztrátu
respektu u žáků.“, popř. „Na základě přátelského přístupu učitel k žákům si učitel udržuje
pozornost žáků.“

Dalším aspektem ovlivňujícím způsob motivace žáků je, jakým způsobem učitel před
žáky vystupuje. Neverbální komunikace učitele hraje podstatnou roli při komunikaci se
žáky. Významnými faktory neverbální komunikace jsou postoj učitele, jeho gesta a mi-
mika. Tyto faktory mohou žákům prozradit, v jakém rozpoložení se učitel nachází. Pro
posouzení tohoto aspektu by v CPV videowebu byl položen výrok: „Při vysvětlování dal-
šího cvičení učitel sám přesně nevěděl, jaké cvičení chce zařadit.“

Motivaci žáků k provedení cviku může také prohloubit žákova znalost teoretického pro-
vedení cviku. To, jakým způsobem na žáka při provádění cviku působí jednotlivé síly, ja-
kým způsobem tyto síly mohou ovlivnit provedení cviku a naopak jakým způsobem může
žák minimalizovat působení nežádoucích sil, je pro žáky tělesné výchovy důležitým po-
znatkem. Žáci jsou schopni si na základě teoretického východiska sami racionálně vysvět-
lit, proč jim nejde cvik provést efektivně, a tento problém poté odstranit. Výrok zaměřený
na důležitost znalosti teoretického provedení cviku pro žáky by poté zněl: „Vysvětlování
žákům, co je těžiště a kde se nachází, není pro zvládnutí cvičení podstatné.“
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K tomuto videoklipu bylo vytvořeno šest otázek, které souvisí s motivací žáků. Tyto
vytvořené výroky vedou studenty učitelství tělesné výchovy k poznání, že motivace žáků
se dá ovlivnit mnoha různými faktory. My jsme se v tomto videoklipu zaměřili na způsob
verbálního a neverbálního projevu učitele a jeho vystupování před žáky, ale také na možnost
vhodného motivování žáků skrze znalost teoretického východiska pro provedení dané
pohybové aktivity.

10.3 Didaktické řídící styly učitele

Teoretické uvedení

Didaktické řídící styly představují „určitý aspekt učitelova jednání, který určuje aktivity
žáků ve výuce“ (Janíková et al., 2008a, s. 106–110). V plném rozsahu odrážejí výchovný,
rozvíjející a dvoustranný charakter didaktického procesu a stěžejně ovlivňují didaktickou
interakci a komunikaci ve vyučovací jednotce (Mužík & Hurychová, 1994, s. 5). Mnozí
autoři (Mužík & Hurychová, 1994; Rychecký & Fialová, 2001; Vilímová, 2002), zabý-
vající se didaktikou tělesné výchovy, shodně používají pojem spektrum didaktických
stylů, který zajišťuje propojenost všech stylů. Toto spektrum zahrnuje devět základních
didaktických stylů v abecedním pořadí (A – I; Mužík, Hurychová 1994, s. 5–6).

� První didaktický styl autoři nazývají stylem příkazovým (A), pro který je charakteris-
tické, že učitel vykonává veškerá rozhodnutí sám, žáci cvičí podle jeho pokynů. Po-
zitivně může působit na kolektivní cítění žáků. Často je tento styl využíván při cvičení
na značkách, výběhu do terénu apod.

� Druhým didaktickým stylem je styl praktický (B). Tento styl je charakteristický tím,
že umožňuje přesun některých rozhodnutí z učitele na žáka. Žák sám určuje učivo,
výběr vyučovacích metod a forem. Umožňuje vytvořit nové vztahy mezi učitelem
a žákem.

� Třetí didaktický styl je nazýván styl reciproční (C). Vyznačuje se přesunem v posky-
tování zpětnovazebních informací a korekcí cvičení na žáka. Žáci cvičí ve dvojicích,
střídají se ve funkcích cvičence a pozorovatele. Pozorovatel opravuje cvičícího žáka
podle předem daných kritérií. Učitel pozoruje oba žáky, ale zpětnou vazbu dává pouze
pozorovateli.

� Čtvrtý styl je označen jako styl se sebehodnocením (D). Žáci cvičí samostatně, sami se
snaží zjistit, co dělají při provádění cviku dobře či špatně. Učitel žáky sleduje. V pří-
padě potřeby dává žákům zpětnou vazbu.

� Pátý styl je styl s nabídkou (E). Jedná se o styl, kdy dochází k přesunu rozhodnutí
o volbě výkonové úrovně z učitele na žáka. Učitel určuje učivo, ale žák si volí ob-
tížnost, náročnost v pohybové činnosti.

� Šestý styl je označován jako styl s řízeným objevováním (F). Žák dosahuje splnění po-
hybového úkolu na základě induktivních myšlenkových operací. Učitel vhodně zvole-
nými otázkami či rozhovorem vede žáka k samostatnému nalezení správného řešení.
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� Sedmý styl je pojmenován styl se samostatným objevováním (G). Žák řeší problém
v pohybových úkolech, např. v herních situacích. Oproti stylu s řízeným objevová-
ním, kdy podstatou je hledání odpovědí žáka na otázky učitele, se u tohoto stylu od
žáka očekává, že najde odpověï zcela sám. Existuje vždy více variant řešení.

� Poslední dva styly se nazývají styl s autonomním rozhodováním žáka o: učivu (H),
stylu (I). Tyto styly předpokládají samostatnou volbu žáka v otázkách učiva, volbě
stylu. Předpokládají samostatnou práci žáků dle jejich zájmové orientace. Učitel zde
zastává pouze podpůrnou roli. Jde o učení, kdy se u žáka předpokládá jeho vyspělost
a samostatnost.

Společným znakem didaktických stylů A, B, C, D, E je, že u nich dochází k reprodukci
známého, kdy dominantní roli má učitel. Naopak u stylů F, G, H, I dochází k objevování
a produkci neznámého, kdy dominantní je role žáka.

Popis videoklipu
TV S2u 00:00 –1:52

Vybraný videoklip začíná zahájením vyučovací jednotky. Učitel přichází k žákům, kteří
jsou připraveni provést nástup. Při jeho příchodu se ptá žáků, kdo má nástup, zda už se
mezi sebou domluvili. Žáci jsou shromážděni v neuspořádané skupině, všichni jsou oto-
čeni čelem k vyučujícímu. Protože se učiteli nedostane odpovědi, kdo nástup provede,
zeptá se: „Takže já?“ Jeden z žáků reaguje „Jo“ a učitel odvětí „Děkuji.“ Žáci se poté za-
smějí. Zdá se, že až drzá odpověï žáka učitele nikterak nerozčílila a nástup provedl sám.
Je tedy pravděpodobné, že žák si byl vědom, kde až se nachází „hranice“ pro jeho chování
k učiteli, a proto reagoval tímto způsobem. Provedení nástupu žákům trvá poměrně dlou-
ho, proto je učitel začne napomínat. „Zrychli to, nekecej u toho.“ Po provedeném nástupu
se učitel obrátí čelem k nastoupeným žákům a začne s jednotlivými žáky řešit omluvenky.
Necvičícího žáka pošle sednout, s dalším žákem probírá důvod jeho absence v minulosti,
která způsobila také nepřítomnost žáka na školních závodech. Poté žáky seznámí s hlavní
náplní hodiny a domlouvá se s nimi na průběhu hodiny. Žáky oslovuje „borci“. Následuje
otázka učitele k žákům, kdo provede rozcvičku, ale již nečeká na odpověï a rovnou zadá
rozcvičku jednomu z žáků. Nástup učitel ukončuje instrukcí: „Dvě kolca, hoši, nekecáme
u toho, zpomal to a už pojïme.“ Učitel používá nespisovný způsob mluvy. Žáci jsou na
učitelův styl komunikace zvyklí a tento přístup nikterak nenarušuje průběh výuky.

Vytváření videopřípadu

Pro tento videoklip jsme vybrali škálované otázky, které se týkají didaktických řídících
stylů. U studentů učitelství tělesné výchovy budou reflektivní kompetence rozvíjeny
nejen skrze jejich přesvědčení o správné volbě odpovědi a následným zdůvodněním vý-
běru, ale také skrze teoretické znalosti didaktiky tělesné výchovy. Teoretické znalosti
z didaktiky tělesné výchovy jsou nepostradatelnou součástí rozvoje reflektivních kom-
petencí učitele. Bez těchto znalostí není možné tyto reflektivní kompetence efektivně roz-
víjet. Pokud studenti učitelství tělesné výchovy nebudou mít znalosti, nebudou schopni
na tyto konkrétně zaměřené otázky odpovědět. Proto se některé videoklipy zaměří přímo
na zjišťování teoretických znalostí.
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Výroky, které zjišťují znalost didaktických řídících stylů učitele v CPV videowebu u vy-
braného videoklipu zní:

Při nástupu ve videoklipu učitel uplatnil didaktický řídící styl příkazový.
Při cvičení na značkách je často využíván didakticky řídící styl se sebehodnocením.
Mezi didaktické řídící styly řadíme styl reciproční.
Při seznamování žáků s obsahem vyučovací jednotky učitel ve videoklipu použil didaktický
řídící styl s nabídkou.
Učitel zastává dominantní roli při využívání didaktického řídícího stylu s řízeným objevováním.
Didaktický řídící styl praktický umožňuje přesun některých rozhodnutí z učitele na žáka.

K danému videoklipu bylo vytvořeno šest výroků, které jsou zaměřeny na zjišťování teo-
retických znalostí studentů učitelství tělesné výchovy. Konkrétně jsou zjišťovány teore-
tické znalosti z oblasti didaktických řídících stylů.

10.4 Diagnostikování

Teoretické uvedení

V odborné literatuře zaměřené na didaktiku tělesné výchovy se často setkáváme s různou
interpretací pojmu hodnocení a diagnostikování. Pojem diagnostikování bývá chápán jako
předstupeň pro hodnocení. Diagnostikování znamená proces, kdy dochází k „zařazení ob-
jektu, jevu, znaku do konvencemi stanovené diagnostické kategorie“ (Průcha, Walterová,
& Mareš, 2008, s. 154). Pojem hodnocení představuje „zjišťování, porovnávání a vysvět-
lování dat charakterizující stav, kvalitu, fungování, efektivnost škol, částí nebo celku vzdě-
lávacího systému“ (Průcha, Walterová, & Mareš, 2008, s. 155). Diagnostikování tedy
znamená získávání informací o daném jevu, na jejichž základě provádíme hodnocení.
Podle Mužíka (1991, s. 18) diagnostikování v tělesné výchově představuje „vyšetřování
žáka, skupiny žáků nebo třídy v didaktickém procesu“. Autorky Hurychová a Vilímová
(1997, s. 57) namísto pojmu diagnostikování používají pojem hodnocení, který definují
jako „proces pozorování a posuzování žáka založeného na zjišťování průběžných i celko-
vých výsledků výchovně-vzdělávací práce, na zaznamenávání těchto výsledků“. Autoři
Rychtecký a Fialová (2002, s. 132–133) používají pojem diagnostika, který představuje
potřebu dosažené výsledky hodnotit a kontrolovat a je trvalou součástí výchovně-vzdě-
lávacího procesu. Tito autoři diagnostiku v tělesné výchově dělí do tří skupin na vstupní,
průběžnou a finální diagnostiku. Vstupní diagnostika si klade za cíl zjistit předpoklady
žáků pro nácvik určité činnosti. Průběžná diagnostika se opírá o dílčí úspěchy dosažené
během učení. Finální diagnostika v sobě zahrnuje klasifikaci výkonů žáků.

Popis videoklipu
TV S2u 32:43 –34:06

Videoklip se týká vyučovací jednotky tělesné výchovy, kde učitel prováděl u žáků měření
běhu na čas. Začíná ve chvíli, kdy doběhla poslední dvojice žáků. Učitel si jde pro blok,
do kterého bude zapisovat naměřené časy. Protože si učitel naměřené výsledky u jed-
notlivých žáků nezapisoval ihned po ukončení výkonů žáků, žáci si vlastní výsledek mají
zapamatovat a ten diktují až poté, co běh absolvovali všichni žáci. Jakmile učitel přečte
jméno jednoho žáka, žák mu nahlásí čas, který učitel začne porovnávat s časem žáka

151



získaným při posledním měření běhu na stejnou vzdálenost. Učitel za získané časy žákům
nedává žádné známky. Výsledky žáků pro něj mají pouze informativní význam, zda se
žák v běhu zlepšil či zhoršil. Každému z žáků dává zpětnou vazbu, zda se jeho výsledek
změnil a o kolik sekund. Žáky za zhoršený výkon nekárá, ale ani nechválí při zlepšení
výkonu. Pouze konstatuje zlepšení či zhoršení v daném běhu. Při zapisování výsledků
jednoho z žáků se žáka učitel ptá, zda má nějaké zdravotní omezení. Pravděpodobně je to
z důvodu, že žákův naměřený čas se výrazně odlišuje od časů ostatních žáků. V průběhu
zapisování výsledků se jednomu z žáků udělá nevolno. Ostatní žáci začnou situaci ne-
vhodně komentovat, ale jsou okamžitě učitelem napomenuti, aby s komentáři přestali.
Žáka, kterému je nevolno, pošle do malé tělocvičny a pokračuje v zapisování výsledků.

V tomto videoklipu se tedy jedná o průběžné hodnocení žáka, kdy žáci nejsou učitelem
klasifikováni. Pro žáky má toto průběžné hodnocení také informační význam. Naměřené
výsledky jim dávají možnost zamyslet se nad dosaženým výsledkem, zda jsou s výsled-
kem spokojeni, nebo by ho do budoucna chtěli změnit, a také mají motivaci pro zlepšení
výsledku v budoucnu. Můžeme konstatovat, že průběžné diagnostikování má svůj vý-
znam nejen pro učitele, kterému umožňuje získat přehled o jednotlivých výsledcích žáků,
ale slouží také jako motivační faktor pro žáky, které podněcuje k podávání lepších výkonů.

Vytváření videopřípadu

Jak jsme již zmínili v úvodu, v CPV videowebu tělesné výchovy se vyskytují otázky
dvojího typu. Se škálovanými otázkami jsme pracovali v předešlých podkapitolách. Nyní
se zaměříme na otevřené otázky. Použití otevřených otázek v CPV videowebu je pro stu-
denty učitelství tělesné výchovy důležité, protože je přimějí vnímat zhlédnutý videoklip
komplexně, zamyslet se nad všemi aspekty, které by se ve vybraném videoklipu mohly
vyskytovat. Jedná se o aspekty, které student učitelství tělesné výchovy vybere, následně
popíše vlastními slovy a danou problematiku zdůvodní. Pro rozvoj reflektivních kompe-
tencí učitele tělesné výchovy není stěžejní daný problém ve videoklipu pouze vyhledat,
ale také zdůvodnit, proč byl vybrán právě tento aspekt. Pro tento videoklip byla vytvořena
otázka týkající se špatně řešené situace učitelem. Otázka zní: „V ukázce se vyskytují dvě
situace, které měl učitel řešit jinak. Které a proč?“

Vzorové řešení:
1. Neměl by se žáka před všemi ptát na jeho zdravotní omezení, žák se může cítit trapně.
2. Když se šel starat o žáka, kterému je nevolno, měl zadat zbytku třídy nějaké cvičení, aby jen
nepostávali.

10.5 Závěrem

Cílem této kapitoly bylo popsat CPV videoweb pro přípravu učitelů tělesné výchovy.
Byly vybrány čtyři tematické oblasti, kterými jsme se v této kapitole podrobněji zabývali.
Jedná se o motorické učení, motivaci/motivování, didaktické řídící styly a diagnostiková-
ní. Kapitolu jsme rozdělili do čtyř podkapitol dle tematických oblastí. Každá z podkapitol
obsahuje teoretické uvedení a vymezení dané tematické oblasti, popis videoklipu a možnost
využití videoklipu pro rozvíjení reflektivních kompetencí učitele.
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11 CPV VIDEOWEB: MODUL VÝUKOVÉ
KOMUNIKACE A INTERAKCE

Dana Šmerdová

Aktuální snahy o proměnu školství, které by se podle rámcových vzdělávacích programů
mělo zaměřovat na rozvoj tzv. klíčových kompetencí žáků, zdůrazňují význam aktivně
spolupracujícího chování žáků ve výuce nejen s učitelem, ale i mezi žáky navzájem. Nové
pojetí výuky ve školách, byť podporované implementací moderních výukových metod,
bude ve školách realizovatelné pouze za předpokladu, že dojde ke změnám v pojetí
výukové komunikace a interakce u učitelů samotných. To vyžaduje provést změny ve způ-
sobech nazírání výukové komunikace a interakce, které by se efektivně promítaly i do pří-
pravy studentů učitelství. Význam komunikace a interakce, která je ve školním prostředí
velice složitá a specifická, zůstává v přípravě na učitelství prozatím nedoceněn. V peda-
gogické literatuře je tato oblast mnohdy reflektována v příliš obecné a teoretické rovině.
Postrádá tak konkrétnost a názornost, aby komplexnost problematiky mohla být pro stu-
denty učitelství dobře srozumitelná a prohlubovala u nich vědomí psychosociálních sou-
vislostí a jejich významu. Předpokladem realizace nových podob výukové komunikace
ve školních třídách je tedy posilování pedagogicko-psychologické připravenosti studentů
založené na rozvoji jejich kompetencí k vedení a řízení výuky. Podmínkou toho je přede-
vším rozvoj jejich pojetí komunikace a interakce. Jeho součástí je i prozkoumání tendencí
v interpretaci výukové komunikace a interakce studentů.

V kapitole je představen CPV videoweb: Modul výukové komunikace a interakce. Jedná
se o elektronické učební prostředí využívající videozáznamy29 zaměřené na výukovou
komunikaci a interakci učitele se žáky. Slouží jako nástroj rozšiřující a prohlubující výu-
ku v seminářích a zároveň jako výzkumný nástroj. Jeho cílem je zjišťovat pojetí výukové
komunikace a interakce studentů učitelství. Soustředí se především na jejich praktické
dovednosti pozorovat, popisovat a interpretovat komunikaci učitelů se žáky v reálných
školních třídách, a prozkoumává tak interpretačně postojové orientace studentů učitel-
ství. Dalším cílem výzkumu je na základě bližšího poznání těchto jevů nastínit možnosti,
jak s využitím prvků metody videotrénink interakcí (dále jen VTI) v kombinaci s e-lear-
ningem tuto oblast u studentů učitelství dále zkoumat a rozvíjet.
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11.1 Teoretická východiska

11.1.1 Význam výukové komunikace a interakce

Výuka jako proces interpersonální povahy je založena na komunikaci a interakci30.
Prostřednictvím komunikace učitelé se žáky navazují kontakt, získávají a zaměřují jejich
pozornost, navozují a udržují zájem žáků o předmět výuky, motivaci žáků ke komunikaci
a spolupráci, případně je tím také ztrácí. Poskytují žákům zpětnou vazbu a podněcují je
k požadované aktivitě. Určují tím povahu svých vztahů se žáky a ovlivňují i rozvoj vztahů
mezi žáky navzájem. Spoluvytvářejí tak psychosociální klima třídy a školy. Ukazuje se,
že smysluplnost a účinnost výuky velmi závisí „na dobrém ovzduší třídy, a zejména na
dobrých vztazích mezi učitelem a žáky“ (Kyriacou, 2008, s. 153).

Komunikaci a interakci mezi učitelem a žáky můžeme proto považovat za základ veškeré
výchovy a vzdělávání na školách (Lukas, 2005, s. 371). Podle Fishera (2004, s. 23), který
dále odkazuje na Vygotského, je sociální interakce klíčem k úspěchu v učení. Kvalita
mezilidských vztahů přitom bezprostředně souvisí právě s efektivní komunikací (Hole-
ček, 2001, s. 89). Podle převládajícího způsobu učitelovy komunikace se žáky můžeme
rozlišovat dva základní typy učitelů – suportivní a defenzivní. Způsob učitelovy komu-
nikace se promítá do klimatu školy a třídy (Lašek, 1994; Průcha, 2002). Smysluplnost
a efektivita školního vzdělávání spočívá tedy především na schopnostech a dovednostech
učitelů vytvářet vhodné psychosociální klima, kde jsou žáci vhodnými způsoby vedeni ke
vzájemné a smysluplné spolupráci. Významnou roli pro vytvoření příznivého klimatu
hraje podle Nováčkové (2008) uspokojení přirozených lidských potřeb. Jde mj. o potřebu
bezpečí, která zahrnuje i „vědomí přijímání své vlastní osoby druhými. Tato potřeba je
uspokojována, ale i frustrována především v průběhu komunikačních procesů a mezi-
lidské interakce.“ (Ondráček, 2002, s. 46). Komunikace jako přirozený a důležitý nástroj
k vedení a řízení třídy žáků však slouží učitelům mnohdy neuvědomovaně a často přitom
neúmyslně negativně. Podoby reálné výukové komunikace a interakce tak bývají často
kritizovány (srov. Šeïová, 2005).
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akce obecně označuje určité „spolupůsobení“, „vzájemné ovlivňování se“, v sociálním kontaktu
se jím obvykle myslí „vztah“. Komunikace bývá obvykle chápána jako součást sociální inter-
akce (Lukas, 2005, s. 370). Můžeme ji chápat jako její specifický projev (Gavora, 2005, s. 9).
Prostřednictvím komunikace interakce vzniká a vyvíjí se. Podoba komunikace přitom mani-
festuje podobu onoho vztahu. Komunikace je tedy podmínkou interakce a zároveň nástrojem její
realizace (Janoušek, 1984, s. 23). Pojem „interakce“ však také můžeme chápat jako jednotlivé
pozorovatelné jevy v komunikaci. Při definování pojmu komunikace je často akcentovaného
sdělování. Mareš a Křivohlavý (1995, s. 15) připomínají často opomíjený aspekt komunikace –
sdílení. Jako „výuková komunikace“ se v novějším pojetí označuje „komunikace ve škole, ve
vyučování“ nebo „komunikace učitele a žáků“ (Gavora, 2005, s. 30). „Pedagogickou komuni-
kací“ se naopak myslí teoretická oblast, vědní obor (tamtéž).



Nedostatky výukové komunikace a interakce a jejich důsledky

Mareš s odkazem na starší práci Skalkové konstatuje, že „pedagogická komunikace pro-
bíhající obvykle formou hromadného vyučování nechápe vztahy mezi žáky jako nedílnou
součást výukové komunikace, naopak projevy jejich existence se snaží v zájmu ‚hladkého‘
průběhu výuky maximálně potlačit“ (Mareš & Křivohlavý, 1995, s. 43). Tím, že učitel bě-
hem výuky nevytváří dostatečné příležitosti žáků pro vzájemnou spolupráci, nepřipravuje
žáky „na nový typ sociálních dovedností“ (tamtéž, s. 45). Do výčtu nejčastějších nedo-
statků výukové komunikace zahrnují Mareš a Křivohlavý (1995, s. 43) především „pře-
važující monolog učitelů, nízké dovednosti při vedení diskuze se žáky, konkrétně např.
absence shrnování a uzavírání diskuze aj.“ Závažným důsledkem toho je nedostatečné
rozvíjení komunikativních a sociálních dovedností žáků, kteří „při běžném vyučování
nemají mnoho příležitostí spolu veřejně diskutovat a nedokáží např. stručně a věcně
zasáhnout do rozpravy, navrhovat, kritizovat, shrnovat, referovat atd.“ (tamtéž, s. 45).

Podobně tuto myšlenku dále rozvíjí Kraus (1991). Vzájemné vztahy žáků učitelé většinou
znají jen velmi málo a malou pozornost věnují jejich komunikačnímu systému. Svůj vztah
k žákům utvářejí spontánně či jaksi polovědomě. Bez znalosti mikrostruktury třídy a je-
jího komunikačního systému však mohou jen těžko „záměrně navozovat diferencovaný
a individuální přístup k žákům“ (1991, s. 83).

Nováčková (2008) zmiňuje omezené možnosti učitelů v současném systému tradiční
školní výuky. Objasňuje jeho negativní vliv na žáky, jež má celospolečenský dopad. S od-
voláním na další odbornou literaturu předkládá názor, že tradiční pojetí školní výuky pod-
mínky nezbytně nutné pro smysluplnou a efektivní výuku žáků nevytváří. Upozorňuje na
rozpory koncepce požadované školskou reformou s kontextem a organizací školní výuky.
V obecnější rovině v souvislosti s funkční gramotností žáků se k současné české škole
vyjadřuje i Helus (2007). Odkazuje na alarmující zjištění, která naznačují, že „naše škola
zřejmě vyžaduje osvojení mnoha věcí, které orientaci v životě nepomáhají, a naopak
mnoho z toho, co orientaci v životních situacích pomáhá, svým žákům nenabízí“ (s. 200).

11.1.2 Pojetí a interpretace výukové komunikace a interakce

Mnohé nedostatky výukové komunikace a interakce jsou zapříčiněny stávajícím pojetím
výukové komunikace a interakce u jednotlivých učitelů i v učitelské profesi obecně.
Termínem pojetí výukové komunikace a interakce označujeme celkový způsob chápání
výukové komunikace a interakce v hlubších rovinách a širších souvislostech. Jedná se
především o způsob porozumění souhře vlivů projevovaných ve výukové komunikaci
a interakci a jejich významů vzhledem k různosti proměnlivých kontextů. Podstatným
znakem obecného pojetí výukové komunikace a interakce je například podceňování vý-
znamu kontextu (viz níže). Z pojetí výukové komunikace a interakce vychází i její inter-
pretace v konkrétních situacích.

Interpretace komunikace jejími účastníky hraje v interakci obecně významnou roli (srov.
Janoušek, 1981, s. 17). Předznamenává totiž podobu následné komunikace, čímž ovliv-
ňuje její další průběh, což má dopad na vývoj vztahů, a tedy i průběh další komunikace.
Interpretace jakékoliv komunikace je do značné míry subjektivní záležitost ovlivněná
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percepcí jejích posuzovatelů. Percepci samotnou ovšem také ovlivňuje souhra různých
jevů, stejně jako následnou interpretaci vnímané komunikace jejími účastníky.

Podoby výukové komunikace a interakce ovlivňují různé typy postojů učitelů i žáků.
Smysl sdělení přitom určuje příjemce (Kopřiva et al., 2007, s. 31). K celkové složitosti in-
terpretace výukové komunikace a interakce přispívá i celkové množství jejich účastníků.
V roli „příjemců“ je tu skupina jednotlivých různých žáků a zároveň i učitel, který z mno-
ha různých důvodů představuje pro žáky jiný typ autority než jejich rodiče. Zároveň právě
učitel je pro výukovou komunikaci a interakci „více určujícím prvkem“ než žáci (Lukas,
2005, s. 371), proto má právě jeho způsob interpretace výukové komunikace a interakce
na její další podoby zcela zásadní význam.

Způsob interpretace výukové komunikace a interakce vychází z určitého pojetí výukové
komunikace a interakce. Učitelovo pojetí ovlivňuje jeho způsob interpretace a tou je pak
pojetí zároveň zpětně formováno a posilováno. Ovlivňuje tedy do značné míry i učitelovo
pojetí výuky, jeho interpersonální chování, styl komunikace a interakce se žáky.

Učitelovo individuální pojetí výukové komunikace a interakce

Zatímco některé faktory ovlivňující percepci učitele ve školním prostředí jsou velmi pro-
měnlivé (např. počet a typ žáků ve třídě, jejich věk, druh momentální činnosti, hladina
hluku, učitelovo aktuální duševní rozpoložení atd.), jiné bývají považovány za poměrně
stabilní, např. osobnost učitele. Ta předznamenává jeho pojetí výukové komunikace a in-
terpretace. V Helusově (2007, s. 230) výčtu činitelů ovlivňujících výukovou komunikaci
a interakci nacházíme pojmy: percepčně postojové orientace učitele a interpretačně po-
stojové orientace učitele. Upozorňují na souvislost učitelovy percepce s jeho interpretací
situace a jeho následným jednáním se žáky. Učitelova komunikace a interakce se žáky,
jeho posuzování jejich chování a výkonů, diagnostika dění ve třídě, stejně jako autodia-
gnostika vlastního pedagogického působení, probíhá na základě učitelovy interpretace
vnímaného. Interpretačně postojová orientace učitele se často neuvědomovaně promítá
do způsobu komunikace učitele se žáky a v důsledku toho může vést učitele ke způsobům
komunikace omezující šance žáků být ve škole úspěšní (srov. tamtéž, s. 244). Existenci
obousměrné vazby mezi žákovým sebepojetím, jeho vztahem ke škole a studijní motivací
potvrzuje a podrobněji vysvětluje také Pelikán (2002, s. 92–94). Tématem postojů
u účastníků výukové komunikace a interakce se zabývali také Mareš a Křivohlavý (1995)
a Průcha (2002).

Na význam interpretace v komunikaci v souvislosti se školním klimatem poukazuje i Lašek
(1994, s. 156): „Sociálně psychologické klima výuky je určováno nejen tím, jak učitel se
žáky jedná, zvláště jak s nimi mluví, ale i tím, jak je jednotlivými aktéry mluvené slovo
interpretováno.“ Na rizika chybné interpretace vnímaných podnětů ve výukové situaci
poukazuje Ondráček (2002, s. 52). V zahraničí se problematice učitelovy interpretace in-
terakcí ve školní třídě věnuje např. Sherinová (2002, 2005; viz kap. 4.4). Používá výraz
„schopnost všimnout si“ (ability to notice) jako součást procesu interpretace. Autorka zdů-
razňuje, že „to, čeho si (učitelé) všimli, je stejně důležité jako způsob, jakým to interpretují“
(srov. Sherin, 2002, s. 575). V českém prostředí se zmiňovanou „ability to notice“ zabývá

156



Stehlíková (2010b; viz kap. 5.2). Čáp a Mareš (2007, s. 56) v souvislosti komunikací
a interakcí učitelů se žáky připomínají, že „působení jedním směrem se kombinuje zpět-
ným působením ovlivňovaného na ovlivňujícího.“ Osobnost učitele, která se v interakčním
stylu projevuje, ale je v interakcích zároveň také sama formována (Lukas, 2005, s. 375).

Individuální pojetí výukové komunikace u jednotlivých učitelů odráží obecné pojetí
výukové komunikace v učitelské profesi, které je platné pro určitou skupinu, kulturu
v určitém čase. Vašutová (1998) poukazuje na inklinaci studentů učitelství k napodobo-
vání svých vzorů. O tom, jak výrazně formující je vlastní zkušenost s jinými učiteli pro
individuální pojetí výukové komunikace a interakce, svědčí i to, že se týká i takového
chování, „které jako žáci dříve sami kritizovali“ (tamtéž).

Obecné pojetí výukové komunikace a interakce v učitelské profesi

Mnohé nedostatky a rozpory výukové komunikace často zrcadlí odlišná pojetí výukové
komunikace a interakce u učitelů, výzkumníků a teoretiků. Od nich se pak odvíjí různé
způsoby interpretace výukové komunikace a interakce. Důležitou roli při tom hraje také
např. vnímání významu širšího kontextu, ve kterém konkrétní výuková komunikace a in-
terakce probíhá, proměny požadavků na výukovou komunikaci a interakci obecně i způ-
sob, jakým se tyto skutečnosti promítají do přípravy studentů učitelství.

Kraus (1991, s. 83) připomíná, že pedagogická komunikace „není samoúčelná, bezob-
sažná a izolovaná a probíhá vždy v nějakém konkrétním prostředí, v konkrétní situaci“.
Někteří teoretikové ovšem význam kontextu při interpretaci výukové komunikace ne-
doceňují. Lašek (1991, s. 97) např. poukazuje na nedostačující a příliš teoretický způsob,
jakým byl dříve problém klimatu školy reflektován některými pedagogicko-psycholo-
gicky orientovanými autory, kteří „na sociálně psychologické jevy, odehrávající se ve
třídách upozorňují, spíš však v rovině jejich explicitní existence, která v kladném smyslu
vychází z dobře teoreticky připraveného učitele. Ten má vytvářet dobré vztahy mezi žáky
jaksi automaticky.“ Tento přístup, který nedoceňuje význam kontextu při interpretaci
a bere ho za samozřejmost, neposkytuje reálnou představu o výukové komunikaci v její
celistvosti. Opomíjení významu kontextu je zřetelné v několika rovinách, nejvýrazněji
pak v dimenzi prostoru a času. Kraus (1991, s. 84) poukazuje např. na význam uspořádání
prostoru. To v klasické škole a třídě „předpoklady k možnostem kvalitního procesu
komunikace a interakce ve školní třídě zásadně nesplňuje, ba naopak klasické uspořádání
třídy přímo vede k pojetí vyučování jako monologu učitele, v němž navíc 2/3 veškerého
času se jen mluví, z toho 2/3 jen sám učitel a z toho 2/3 poučuje, kritizuje, mentoruje“. Na
sociální klima třídy a celé školy, tedy i na podobu komunikace a interakce v ní, má vliv
i řada dalších faktorů, např. „pedagogický režim, rozvržení vyučovacích hodin, délka
přestávek a možnosti jejich trávení, úroveň a způsoby řízení, interakce ředitel – učitelský
sbor atd.“ (tamtéž, s. 83).

S měnící se dobou se mění i požadavky na výukovou komunikaci a interakci. S postupu-
jícím vývojem v oblasti společenské, ekonomické, technologické aj. dochází ke změnám
v rolích učitele. Lazarová (2005, s. 7) upozorňuje na skutečnost, že v důsledku celo-
společenských změn se „zvýšila intenzita lidských problémů“ a učitelé jsou díky tomu
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„vystaveni mnoha nestandardním situacím, na které v průběhu studia nebyli připravováni,
např. jak zacházet s neklidnými, agresivními, úzkostnými, neurotickými žáky“. Učitelé
navíc „při řešení mnoha situací, nemají oporu ani ve školských dokumentech“ (tamtéž).
Vývoj situace ve školství na učitele klade „neočekávané nároky především v oblasti
komunikace“ (tamtéž, s. 9). Jejím důležitým aspektem by přitom podle Lazarové (2005,
2001), Mareše (2001) a Heluse (2007) mělo být, aby učitelé svým vedením a řízením vý-
uky poskytovali žákům sociální oporu.

Výuková komunikace a interakce z pohledu systémového pojetí podle Lukase (2005) je
složitý systém, proto i problematika její interpretace často nemůže být tak samozřejmě
jednoznačná, za jakou ji mnozí nevědomě považují. Tento autor poukazuje na to, že určité
chování učitele, např. považované za neměnný rys jeho individuální charakteristiky,
může být v určitém ohledu nazíráno spíše jako „projev vlastností určitého systému“ (s. 371)
a v podobné situaci v jiném kontextu se bude jevit odlišně, protože „rozdílné systémy ho
budou rozdílně interpretovat“ (tamtéž).

Velký vliv na obecné, a tím i na individuální pojetí výukové komunikace a interakce má
samozřejmě i vysokoškolská příprava učitelů. Problematikou výukové komunikace a in-
terakce ve vzdělávání učitelů se zabývá následující kapitola.

11.1.3 Problematika výukové komunikace a interakce
v přípravě studentů učitelství

Oblast výukové komunikace a interakce by měla být chápána jako jádro tzv. pedagogic-
ko-psychologické přípravy budoucích učitelů. Výtky různých autorů však poukazují na
fakt, že studium učitelství není zakotveno v přípravě na reálnou praxi, tedy na rozvoj kom-
petencí důležitých pro výukovou komunikaci a interakci se žáky. Zastánci tohoto názorů
uvádí řadu podrobností (Řezáč, 1996; Šimoník, 1998; Vyskočilová, 1998; Lazarová, 2001;
Průcha, 2002 aj.). Pedagogicko-psychologická příprava totiž není dostatečně chápána
jako svébytná součást přípravy odborné (Holeček, 2001, s. 90). Projevuje se to už tím, že
„uchazeči o studium učitelství nejsou ve vztahu ke své budoucí profesi přijímáni podle
relevantních požadavků“ (Urbánek, 2005, s. 75)31, dále také „nesouladem charakteru stu-
dia (zaměřeného více ke studiu oboru než učitelství) s profesními požadavky školní pra-
xe“ (tamtéž). Svědčí o tom setrvávající důraz na teorii místo na dovednosti i převládající
přednášková forma výuky, která studentům nácvik pro efektivní rozvoj kompetencí v ob-
lasti komunikace a interakce v potřebné míře neumožňuje. Následkem a současně i pří-
činou nedostatečného časového prostoru pro prakticky orientovanou výuku může být i to,
že komunikace mezi učitelem a studenty obecně bývá vnímána dokonce jako rušivá, při-
čemž o kontextu výukové komunikace se příliš neuvažuje (Vyskočilová, 1998, s. 9).
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31 Zajímavé srovnání se nabízí pohledem na odlišnosti v průběhu samotného přijímacího řízení při
výběru vhodných kandidátů pro studium učitelství v zahraničí. Průcha (2002, s. 206) uvádí od-
lišnosti přijímacích procedur ve Finsku, kde je oblasti výukové komunikace a interakce uchazečů
s dětmi na rozdíl od českého prostředí věnována velká pozornost. Přes vysokou náročnost (eko-
nomickou i organizační) ve výběru studentů se tento postup pravděpodobně vyplácí, neboť kva-
lita učitelského vzdělání je ve Finsku velmi vysoká a odliv učitelů do jiných profesí podle slov
Průchy minimální (tamtéž, s. 206).



V důsledku toho je tato oblast v přípravě studia učitelství celkově poněkud nedoceněna.
Její psychologické aspekty zůstávají nezřetelné v pozadí, plně neuvědomovány (Lazarová,
2001; Řezáč, 1996). Učitelova diagnostika výukové komunikace a interakce probíhá na
základě jeho interpretace těchto jevů, které se projevují v komunikaci a interakci. Spil-
ková (1991, s. 31) vyslovuje konkrétní potřebu praktického výcviku studentů učitelství
v oblasti diagnostikování interakce učitel-žák. Upozorňuje však na úskalí toho, že „dnešní
vysokoškolští učitelé sami pravděpodobně prošli naprosto odlišnou podobou školy,
především z hlediska komunikace, než pro jakou teï chtějí budoucí učitele připravit“
(tamtéž, s. 30).

Nové požadavky, které reforma školy na učitele po stránce komunikace a interakce klade,
by se měly vhodně promítat i do vysokoškolské přípravy budoucích učitelů. Způsob, jakým
je tato oblast chápána a realizována, je úzce spjatý s tím, jak je reflektována v pedagogic-
ké teorii. Tím významně ovlivňuje pojetí vysokoškolských učitelů i studentů učitelství,
což může být zdrojem potíží v neprospěch požadované reformy. Pojetí výuky současných
univerzitních učitelů a studentů učitelství, jak naznačuje Spilková (1991, s. 30), totiž
může být výrazně odlišné od pojetí, které je žádoucí u budoucích učitelů rozvíjet. Proto je
nezbytné se problematikou pojetí výukové komunikace a interakce u studentů učitelství
zabývat, prozkoumat je a na základě toho je v zájmu inovace školství dále rozvíjet.

Tendence v pojetí výukové komunikace u studentů učitelství

Svatoš (1991, s. 37) upozorňuje, že výsledky výzkumu tzv. sociálně komunikativní orien-
tace studentů učitelství lze považovat za varující. Vacek (1991, s. 46) uvádí, že „celá řada
studentů učitelství má značné komunikativní bariéry a defenzivní sociální krunýře, které
jsou poměrně pevně zafixovány“. Vacek (1991, 1996) rovněž shledává u studentů učitel-
ství velké nedostatky zejména ve stupni sebepoznání, přestože jako (budoucí) učitelé by
měli být schopni orientovat se v sobě a uvědomovat si vlastní možné předpoklady i pří-
padná omezení vztahující se k nárokům učitelské profese (srov. Vacek, 1996, s. 39).

Při práci v seminářích se studenty učitelství si můžeme povšimnout toho, že mnozí z nich
chápou výukovou komunikaci spíše ve smyslu řečnictví omezenou na verbální aktivitu
učitele, bez uvědomovaného aspektu interakcí. V různé míře rozlišují verbální a never-
bální stránku komunikace, ale jejich pojetí komunikace obecně je zjevně soustředěno na
její obsahovou rovinu, chybí hlubší vědomí existence vztahové roviny i jejího významu.
V důsledku toho je jejich pojetí v souladu s kritikou podoby výukové komunikace, kde
převažuje monolog učitele bez aktivního zapojení žáků.

Využití prvků videotréninku interakcí v přípravě studentů učitelství

Pro podporu pozitivních změn v komunikaci a interakci učitelů se žáky se často osvědčuje
metoda videotrénink interakcí (dále jen VTI; srov. Janík & Miková, 2006, s. 121). Pou-
žívání videozáznamů v přípravě studentů učitelství samo o sobě není novinkou. VTI však
umožňuje zaměřit se cíleně na výukovou komunikaci a interakci v celé komplexnosti
kontextu výuky.

159



Videotrénink interakcí (Video interaction guidance) je mezinárodně uznávaná metoda,
v ČR akreditovaná MŠMT. Vznikla na počátku 80. let v Holandsku. Díky své názornosti
a konkrétnosti dokáže povzbudit a nasměrovat motivované klienty k efektivnímu rozvoji
svých dovedností a schopností v komunikaci s druhými. Metoda VTI vychází ze systémo-
vého pojetí komunikace a interakce, které respektuje přirozenost individuálních odlišností
jejich subjektivního pojetí. Součástí metodiky VTI je konstruktivistický přístup. Využívá
se především v oblastech rodiny a školství, široké uplatnění však nachází také v sociálních
a pečovatelských službách, ve zdravotnictví a poradenství různého typu. Jako intenzivní
forma spolupráce, pomoci a podpory, nenásilně a efektivně napomáhá lidem měnit svoje
chování v interakci s druhými a eliminovat nežádoucí a často neuvědomované neefek-
tivní návyky.

Na základě sdělení klienta (v tomto případě učitele), který má zájem o VTI, videotrenér
(speciálně vyškolený pracovník, který provádí interakční analýzu natočených videozá-
znamů a vede rozbory s klienty) dojedná s klientem konkrétní zakázku, na níž klient chce
pracovat. Dále probíhá cyklus opakovaných natáčení s následnými zpětnovazebními roz-
bory s klientem, během nichž videotrenér klienta provází a podporuje k aktivnímu a efek-
tivnímu řešení svých obtíží rozvojem jeho dovedností v komunikaci. K rozboru videotrenér
vybírá především pozitivní úseky klientovy komunikace, vede klienta k vyjádření svého
vlastního popisu situace a vhodnými otázkami v rozhovoru ovlivňuje klientovu interpre-
taci. Pomáhá klientovi ujasnit si význam jednotlivých pozorovaných jevů v komunikaci
a jejich souvislosti. Spolu s klientem navrhuje jednotlivé pracovní body směřující k po-
stupnému naplnění klientovy zakázky.

V klasické podobě metoda VTI do výuky studentů učitelství pro svoji náročnost (technic-
kou, časově-prostorovou, personální) není vzhledem k okolnostem a podmínkám součas-
ných fakult připravujících učitele běžně začlenitelná. Začleňování prvků VTI do výuky
napomáhá studentům učitelství porozumět významu kontextu, v němž se výukové situace
odehrávají, a objevovat své postoje. Díky tomu studentům umožňuje změny v pojetí výu-
kové komunikace a interakce a podporuje rozvoj celé řady dalších profesních dovedností.
Rozvíjí např. kompetence studentů všímat si na pozorované komunikaci jednotlivých
interakcí, popisovat je nehodnotícím nepatologizujícím jazykem, uvědomovat si hlubší
souvislosti psychologických aspektů komunikace a interakce. Používání konkrétních poj-
mů, s nimiž VTI pracuje32 a které jsou ve spojení s videozáznamy z reálného školního
prostředí obvykle velmi dobře srozumitelné, poskytuje studentům potřebnou podporu pro
interpretaci výukových situací v duchu konstruktivistického přístupu. Tím prohlubuje
vhled do složitosti problematiky výukové komunikace a zprostředkovává studentům
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32 Základními pojmy pro interakční analýzu videozáznamu podle VTI tvoří pozorovatelné jevy
označované jako vzorce a jejich prvky rozdělené do různých, avšak navzájem úzce provázaných
úrovní. Patří sem např. pojmy: „iniciativa“, „příjem iniciativy“, „potvrzení příjmu“, věnování
pozornosti“, „naladění“, „naslouchání“, různé druhy „pojmenování“ včetně emocí (v termino-
logii knihy Respektovat a být respektován (Kopřiva, 2007) tomuto pojmu z části odpovídá výraz
„popis“), dále „utváření skupiny“, „střídání se“ „předávání a převzetí slova“. V rozvinutějších
podobách komunikace při rozhovoru a diskusi pak můžeme sledovat mnoho dalších jemnějších
nuancí jevů – prvků a vzorců, souhrnně nazývaných Principy kontaktu.



porozumění významu výukové komunikace a interakce jako klíčového nástroje vedení
a řízení třídy.

V rámci výzkumu se prostřednictvím kombinace prvků VTI a e-learningu snažíme pojetí
výukové komunikace a interakce studentů učitelství prozkoumat a navrhnout možnosti
jeho rozvoje – podrobněji k tomu v další kapitole.

11.2 Postup vytváření Videowebu:
Modul výukové komunikace a interakce

Pilířem výzkumu je prozkoumání pojetí výukové komunikace a interakce u budoucích
učitelů. Podrobněji se zaměřuje především na jejich dovednosti a schopnosti výukovou
komunikaci a interakci pozorovat, popisovat a interpretovat. Součástí projektu je rovněž
průzkum možností, jak interpretaci výukové komunikace u studentů učitelství dále
rozvíjet prostřednictvím prvků VTI v kombinaci s e-learningem33.

Na základě svých postřehů získaných během výcviku a praxe ve VTI, vlastní učitelské
praxe na SOU, zkušeností z vedení různých seminárních skupin studentů učitelství, četby
odborné literatury i pravidelných studentských reflexí na průběh seminářů jsem se snažila
zmapovat situaci a zjistit, co studenti učitelství v oblasti výukové komunikace a interakce
pro svoji budoucí pedagogickou praxi potřebují. Během toho jsem objevovala různé ten-
dence v jejich pojetí této oblasti a prozkoumávala cesty pro možnosti změn. Formou natá-
čení videozáznamů cvičných studentských pedagogických výstupů v seminářích, později
jejich učitelské praxe, s následnými společnými rozbory videozáznamů v seminárních
skupinách jsem experimentovala s možnostmi, jak studenty vhodně seznamovat se zá-
kladními vzorci a prvky komunikace podle principů VTI. Postupně jsem začala rozvíjet
svoji myšlenku na sestavení výzkumného nástroje, který by byl zároveň využitelný i jako
učební materiál pro větší množství studentů. Vytvořila jsem pro tento účel specifický dia-
gnostický nástroj v e-learningovém prostředí zaměřený na výukovou komunikaci a in-
terakci. Jeho název se postupně ustálil na pojmu Videoodpovědník pro modul výukové
komunikace a interakce. Jedná se o aplikaci v Informačním systému Masarykovy univer-
zity34, se kterou budou pracovat studenti učitelství. Při jeho sestavování jsem vycházela
především z odborných znalostí v oblasti komunikace a interakce pro práci s videozázna-
my podle VTI, což se promítlo do struktury a znění otázek, úkolů a instrukcí. Po sestavení
Videoodpovědníku35 do konečné podoby jsem ho předložila k vyplnění studentům za
účelem realizace výzkumu popisovaného v následující části textu.
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uvnitř školy. Umožňuje studentům využívat množství e-learningových aplikací. Provozuje ho
a vyvíjí Fakulta informatiky MU http://is.muni.cz.

35 Sestavování Videoodpovědníku probíhalo od dubna do října 2009.



11.2.1 Struktura Modulu výukové komunikace a interakce

Videoodpovědník je rozdělen do dvou hlavních částí, které studenti vyplňují v různých
termínech. Společným jádrem obou částí jsou čtyři 1–2 minutové videozáznamy ze škol-
ního prostředí. Studenti odpovídají na převážně otevřené otázky a některé své odpovědi
zaznamenávají na Likertově škále.

První část Videoodpovědníku

První část Videoodpovědníku tvoří dvě sekce (A a B). Cílem první části je prozkoumat po-
jetí výukové komunikace a interakce u studentů učitelství (viz výzkumná otázka 1a-c níže).
V této části komentují studenti videosekvence samostatně bez podpory a odborného vedení.

V sekci A studenti postupně zhlédnou čtyři videozáznamy z výuky ve dvou školních tří-
dách pod vedením různých vyučujících (podrobnější popis videozáznamů je uveden níže).
Ke každému videozáznamu je před jeho spuštěním uveden stručný úvodní komentář po-
skytující základní informace o typu školy, třídy a vyučujících. Následuje instrukce pro
práci s videozáznamy: „Popište situaci na jednotlivých videoukázkách z hlediska komu-
nikace učitelů se žáky.“ Své odpovědi studenti vpisují do odpovědních oken pod videozá-
znamy a během svého popisu mají možnost si sledovaný videozáznam zastavovat a sledovat
opakovaně. Po zhlédnutí každého videozáznamu následuje úkol posoudit na sedmibodo-
vé škále úspěšnost komunikace se žáky jednotlivých vyučujících. V sekci A kromě těchto
instrukcí není studentům poskytnuto žádné další vedení při popisu videozáznamů.
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Obrázek 6. Sekce A

V sekci B je studentům předložena sada otázek, které nejsou vázány k žádnému konk-
rétnímu videozáznamu. Jejich smyslem je zjistit, co si studenti pod pojmy komunikace,
interakce, vedení a řízení třídy, psychosociální klima třídy, emoce, motivace aj. ve škole
představují. Zjišťuje se také, jaký význam těmto fenoménům pro smysluplnou výuku
přisuzují a nakolik si uvědomují jejich souvislosti, co studenti pokládají za důležité
dovednosti v komunikaci obecně a které z těchto dovedností pak považují za klíčové
v komunikaci učitele se žáky ve školní třídě. Podle čeho např. rozpoznají rozdíl mezi
rozhovorem a diskusí atd. V této části studenti v prvním kroku zaškrtnou svoji odpověï
na škále. Ve druhém kroku mají za úkol svoji volbu zdůvodnit odpovědí na otevřenou
otázku.
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Obrázek 7. Sekce B

Druhá část Videoodpovědníku

Cílem druhé části je prozkoumat možnosti změn a rozvoje pojetí výukové komunikace
a interakce s využitím prvků VTI a e-learningu. V této části je studentům na rozdíl od první
části poskytnuta podpora a odborné vedení v podobě strukturovaných instrukcí a otázek
na konkrétní jevy na základě terminologie a principů metody VTI.

Celkovým cílem Videoodpovědníku je porovnat výpovědi studentů v první a druhé části
a popsat změny, rozdíly a na jejich základě vyvodit závěr o možnosti vedení studentů k po-
zorování, popisu a interpretaci výukové komunikace a interakce prostřednictvím kombi-
nace prvků VTI a e-learningu.

Druhá část Videoodpovědníku se skládá ze sekcí C, D, E a F. Každá sekce obsahuje
krátký videozáznam se sadou specifických otázek sestavených podle videotréninku in-
terakcí (viz výše). Videozáznamy jsou totožné s těmi, které byly studentům předloženy
v první části. Studenti s nimi pracují opět samostatně jako v první části, tentokrát ovšem
s každým videozáznamem mnohem podrobněji a podle přesně stanovených a přehledně
strukturovaných instrukcí.
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Obrázek 8. Sekce C - D

Po zhlédnutí videozáznamu v příslušné sekci následuje sada specifických otázek sestavená
podle principů VTI. Je vázána vždy na konkrétní videozáznam tak, aby studentům pomohl
(a) vést je ke konkrétnímu popisu komunikace sledovaných jevů, tedy popisu interakcí
mezi učitelem/učitelkou a žáky a (b) postupně studenty seznámit se základními vzorci
a prvky komunikace a interakce, což by jim mělo usnadnit orientaci ve sledovaných vi-
deozáznamech. U některých otázek jsou studenti vybídnuti, aby porovnali, komu z uči-
telů na vybraných videozáznamech se daří komunikaci se žáky v uvedeném úseku lépe
vést. Své hodnocení studenti zaškrtnou na škále a následně ji opět zdůvodní. Na začátku
každé sekce druhé části je uvedena vstupní teoretická instrukce, která studentům základní
názvosloví VTI připomíná.

Studenti pracují s videozáznamy postupně, záměrně v uvedeném pořadí, a vždy se podle
instrukcí soustředí pouze na konkrétní jednotlivý jev v komunikaci a interakci v právě sle-
dovaném videozáznamu. Během sledování odpovídají na jednotlivé otázky v uvedeném
pořadí. Samozřejmě mají opět možnost si videozáznamy libovolně zastavovat a vracet,
stejně jako při jejich sledování v první části. Po zodpovězení jednotlivých otázek, vedou-
cích studenty k pečlivému popisu sledovaných jevů v komunikaci a interakci, jsou opět
zařazeny otázky s odpověïmi na škále, kde studenti mají hodnotit, nakolik se učitelům na
videozáznamech komunikaci se žáky daří vést a popsat, podle čeho takto usuzují.
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Obrázek 9. Sekce F

11.2.2 Výběr videozáznamů

Po ujasnění koncepce a cílů výzkumu byly vybrány čtyři vhodné 1–2 minutové videozá-
znamy ze školního prostředí. Kritériem výběru byla možnost vysledovat rozdílné způ-
soby výukové komunikace vyučujících se žáky ve třídách a určit při interakční analýze
podle metodiky VTI některé vzorce komunikace a jejich prvky. Zaměřila jsem se na zá-
kladní vzorce „věnování pozornosti“, „naladění“ a „vzájemné interakce“.

Videozáznamy zachycují dvě třídy žáků z různých škol v autentickém prostředí. Na
prvních dvou ukázkách sledujeme 7. ročník ZŠ při hodině anglického jazyka, pokaždé
pod vedením jiného vyučujícího36. Na třetím a čtvrtém videozáznamu vidíme třídu žáků
3. ročníku SOU během realizace programu o rozvojovém vzdělávání, v obou případech pod
vedením stejné dvojice mladých lektorek.

Videozáznamy byly vybrány s ohledem na to, aby bylo možné na nich vypozorovat roz-
díly ve způsobech komunikace a interakce učitelů se žáky a z toho vyplývající rozdílnost
v reakcích žáků na různé interakční styly učitelů. Účelem bylo především praktickým
způsobem studenty seznámit se základními pozorovatelnými vzorci a prvky komunikace
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a interakce podle metodiky VTI a umožnit studentům porozumět jejich významu pro prů-
běh výukové komunikace a interakce. Zároveň umožňuje studentům uvědomit si přiro-
zené meze pozornosti učitelů a úskalí při individuálním i skupinovém rozhovoru se žáky
ve třídě.

Smyslem porovnávání rozdílností v interakčních stylech obou vyučujících a dvojice
lektorek není posuzovat jejich pedagogickou způsobilost, ale podpořit studenty, aby si
dovedli lépe všímat, popsat a uvědomovat, co konkrétně se pozorovaným osobám v ko-
munikaci se skupinou žáků daří více, co méně a proč. Dále aby dovedli popisovat jevy ve
výukové komunikaci více názorně a konkrétně, využívat k tomu srozumitelných pojmů –
„věnování pozornosti“ a „naladění“ a odlišovat přitom pozorované jevy od svých inter-
pretací. Původně byly tyto videozáznamy pořízeny za účelem videotréninku interakcí a pro
výuku nahrávaných studentů v seminářích s prvky VTI v období podzim/zima 2008/09.
Jako výzkumný a výukový materiál jsou používány se souhlasem aktérů.

11.3 Výzkum zaměřený na práci ve videowebu

11.3.1 Výzkumné cíle a otázky

Cílem výzkumu je zjišťovat, jaké je pojetí výukové komunikace a interakce u studentů
učitelství, jejich interpretačně postojové orientace, a zároveň prozkoumat možnosti, jak
v kombinaci prvků VTI a e-learningu uvedenou oblast dále rozvíjet. K cíli se směřuje na
základě postupného zodpovídání níže uvedených výzkumných otázek.

1) Jaké je pojetí výukové komunikace a interakce u studentů učitelství a jaké jsou jejich
interpretačně postojové orientace?
� Jak studenti učitelství obsah pojmů výukové komunikace a interakce chápou?
� Jaké je porozumění studentů psychosociálním aspektům výukové komunikace?
� Jaký význam pro smysluplnou výuku jim obecně přisuzují?
� Čeho si studenti učitelství na výukové komunikaci a interakci ve školní třídě

všímají?
� Jak své postřehy popisují a interpretují?

V souvislosti s tím bude zkoumáno, jak se mění studentova interpretace sledované
interakce v závislosti na způsobu sledování videozáznamů.

2) Jak lze pojetí výukové komunikace a interakce u studentů učitelství a jejich interpre-
tačně postojové orientace s využitím prvků VTI a e-learningu zjišťovat a rozvíjet?

2a) Existují rozdíly v tom, čeho si studenti učitelství na výukové komunikaci a interakci
všímají a jak to popisují a interpretují, pokud s videozáznamem pracují:
� samostatně bez jakéhokoliv vedení?
� samostatně, ale s využitím specifických písemných instrukcí podle metody VTI

čeho si na videozáznamech všímat, co popisovat, co hodnotit?
� společně ve skupině studentů s odborným vedením?
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11.3.2 Výzkumný soubor

Zkoumaný soubor sestával z pěti seminárních skupin studentů, z toho 60 studentů učitel-
ství z Přírodovědecké fakulty MU v Brně v předmětu Pedagogická komunikace a 8 stu-
dentů z Pedagogické fakulty MU předmětu Komunikativní dovednosti 2. Zkoumaný
vzorek tvoří studenti různých ročníků, různého věku a oborového zaměření. Počet stu-
dentek (54) převažuje nad počtem studentů (14). Studenti před výzkumem byli stručně
informováni o VTI, ale s teoretickými materiály sloužícími k interakční analýze z důvodu
plánovaného výzkumu nebyli seznámeni.

11.3.3 Sběr a zpracování dat

Sběr výzkumných dat probíhal v podzimním semestru 2009. Studenti pracovali samostat-
ně na PC v elektronickém prostředí ISu podle svého vlastního tempa v rámci semináře.
Každou z obou částí Videoodpovědníku vyplňovali studenti v různém termínu. Interval
mezi vyplněním 1. a 2. částí byl dle výuky v rozvrhu 14 dní. Čas, který potřebovali stu-
denti na odpovědi v každé z obou částí, se pohyboval podle jejich individuálního tempa
v rozmezí 60–120 minut. Přestože někteří ze studentů uváděli, že by k vyplnění každé
z obou částí Videoodpovědníku uvítali více času, části studentů postačila přibližně polo-
vina z celkově stanoveného času.

Odpovědi studentů a jejich hodnocení videoodpovědníku byly předběžně zpracovány
metodou obsahové analýzy.

11.3.4 Předběžná výzkumná zjištění

Předběžná zjištění poukazují na značnou variabilitu v interpretačně postojových orienta-
cích studentů učitelství, tedy ve způsobech, jak výukovou komunikaci a interakci pozorují,
popisují a interpretují. I přesto však ve způsobu popisu a interpretace výukové komuni-
kace a interakce u studentů lze vypozorovat a popsat jevy, které se objevují nápadně často
a jsou v přímé souvislosti s jejich obecným pojetím výukové komunikace a interakce.

Popis a interpretace studentů při pozorování výukové komunikace a interakce

� Nejistota v zaměřenosti pozornosti a při popisu
Nápadným rysem je, že většina studentů při samostatném pozorování výukové komu-
nikace a interakce neví, čeho si na ní mají všímat, na co se zaměřit, podle jakého mě-
řítka komunikaci na videozáznamech posuzovat. Při popisu výukové komunikace
nápadně často používají nikoliv popisný, neutrální jazyk, ale jazyk hodnotící. Na
otázku, co na videozáznamu z hlediska komunikace zaznamenali, odpovídají obvykle
v rovině hodnotící interpretace. Komunikaci zpravidla nepopisují z hlediska jedno-
tlivých interakcí. Nesnadno odlišují pozorované jevy od svých vlastních interpretací
pozorovaného. Mnohdy vyjadřují velkou míru nejistoty, jak své postřehy vhodně
vyjádřit, jaké pojmy zvolit.

� Variabilita posuzování výukové komunikace a interakce
Zajímavé je, že i když si studenti některých rozdílů ve způsobech komunikace učitelů
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se žáky všimli, ve svém posuzování vedení výukové komunikace učitelů se výpovědi
studentů navzájem výrazně lišily. Projevila se tedy značná postojová variabilita v in-
terpretacích různých studentů i určitá nekonzistentnost v rámci odpovědí jednotlivých
studentů.

� Tendence k prolínání a zaměňování pojmů, rozdílné interpretace pojmů
Výsledky naznačují, že studenti mnohdy nedokáží jasně vyjádřit rozdíl mezi pojmy
např. „rozhovor“ a „diskuse“, „komunikace“ a „interakce“. Problém tkví nejen v rovině
sémanticko-obsahové (co pojem znamená), ale i formální (jak to vyjádřit). Především
diferencovat významové odstíny pojmů jednotlivých psychosociálních aspektů ko-
munikace a interakce dělalo některým studentům značnou potíž. Některé pojmy jim
téměř splývají a význam vlivu psychosociálních faktorů někteří studenti zřejmě nedo-
ceňují. Úroveň porozumění těmto jevům a jejich souvislostem se jeví jako odlišná
u různých studentů, ale zdá se, že mnohdy kolísá i v případě odpovědí jednotlivců.
Porovnáváním komunikace učitelů na videosekvencích č. 1 a 2 a dvojice lektorek na
videosekvencích č. 3 a 4 poukázalo na výraznou tendenci některých studentů učitel-
ství spojovat pojmy dominance a autoritativnost automaticky s dobrým vedením výu-
kové komunikace. Naopak prvky naladěné pozornosti studenti při samostatné práci
v 1. části považovali za znak nedostatečné kvality vedení komunikace se skupinou.
Svoji roli v tom mohla sehrát i nechuť některých zabývat se otázkami, které jim
připadají příliš teoretické, a formulování odpovědí na ně tedy nepovažují za přínosné.

� Tendence ke schematičnosti
Projevila se tendence nechat se při posuzování výukové komunikace ovlivnit jevy,
které její podobu také ovlivňují, a odchýlit se tak přitom od sledování kvality komu-
nikace. Při posuzování komunikace vyučujících se žáky se studenti rozhodovali např.
podle formy organizace výuky. Díky tomu někteří z nich kladněji hodnotili komu-
nikaci učitele, který rozdělil žáky do skupin, přestože jim pak v komunikaci nedával
téměř žádný prostor a dále sám zůstával v centru pozornosti všech žáků jako jediný
verbálně aktivní. Naopak komunikaci učitelky se žáky, která v té chvíli pracovala
s celou třídou žáků ale formou zřetelného střídání verbálních aktivit mezi ní a jedno-
tlivými žáky ve třídě, posuzovali mnozí studenti z tohoto důvodu jako komunikaci
méně hodnotnou.

� Tendence k zobecňování při interpretaci
Ve výpovědích studentů se nezřídka objevovaly generalizace typu: např. „Kluci mají
u žáků větší respekt, proto jsou většinou lepší učitelé než učitelky.“ Výsledná inter-
pretace a závěry v hodnocení sledované komunikace a interakce jsou tím pochopitelně
často negativně ovlivněny. Na základě podobných hodnotících vyjádření budoucích
učitelů pak dochází k těmto zkreslením a častým generalizacím v uvažování o výuko-
vé komunikaci a interakci.

� Tendence k odsuzujícímu hodnocení a přehlížení pozitivních jevů
Zvláštním jevem je převážně kritické hodnocení studentů sledované výukové komu-
nikace a poměrně nízká úroveň dovedností všimnout si a popsat na videozáznamech
pozorovatelné podpůrné projevy v komunikaci u žáků i učitelů, respektive chápat je
ve výukové komunikaci a interakci jako podpůrné. Ve vyjádřeních studentů často
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chyběla konkrétnost a vyjádření porozumění souvislostem, zejména psychosociálním
aspektům sledované komunikace. Zřetelně se při interpretaci výukové komunikace
u některých studentů učitelství projevila tendence k negativnímu odsuzujícímu hod-
nocení sledovaného. Mnohdy ji můžeme přičíst neexistenci předchozí vlastní zkuše-
nosti s vedením skupiny žáků ve třídě nebo při jiné příležitosti. Jejich interpretace
komunikace a interakce tím může být značně ovlivněna.

� Zájem pozorovat a analyzovat výukovou komunikaci
Zajímavým faktorem je také vyjádření potěšení některých studentů z možnosti praco-
vat touto formou s videozáznamy. Někteří studenti naopak uváděli svoji nechuť k in-
terakční analýze, jak samostatně, tak ve skupině, přičemž při společné práci studentů
ve skupině podle jejich slov tato nechuť nebyla tak vysoká. U některých tento postoj
kolísal podle času, který se činnosti měli věnovat. U mnohých pravděpodobně mohla
být jejich nechuť způsobena značnou náročností na soustředění a rozsahem, a tedy
jejich momentální únavou.

� Vliv popisu jevů na výslednou interpretaci
Porovnávání odpovědí jednotlivých studentů v první a druhé části Videoodpovědníku
rovněž naznačuje, že právě způsob popisu jevů v komunikaci následně ovlivňuje způ-
sob výsledné interpretace vnímaného. Ukazuje se tedy, že pokud jsou studenti vedeni
k tomu, aby si pozorněji všímali jednotlivých interakcí, může se jejich výsledná
interpretace výukové komunikace a interakce výrazně měnit.

� Změny v interpretacích studentů a jejich vlastní reflexe této změny
Svoji původní interpretaci někteří studenti ve druhé části Videoodpovědníku, patrně
pod záměrným vlivem instrukcí pro práci s videozáznamy, změnili. Zatímco část stu-
dentů přehodnocovala své interpretace již během vyplňování druhé části Videood-
povědníku, u některých ke změně jejich původních interpretací docházelo právě až
v průběhu společného rozboru videozáznamů ve skupině. Změny ve vlastní interpre-
taci výukové komunikace a interakce studenti sami často s překvapením reflektovali
v seminářích i v následných písemných reflexích. Studenti, jejichž interpretace sledo-
vané komunikace vykazovaly velkou míru shody v první a druhé části Videoodpověd-
níku, často uváděli, že situaci posuzovali spíše intuitivně, a dělalo jim potíže vyjádřit
podstatu sledovaného jevu, kterou by svůj názor zdůvodnili.

Význam pozorování a interpretace výukové komunikace a interakce ve skupině

Možnost následného rozboru videozáznamů ve skupině většina studentů oceňovala a vítala.
Zajímalo je, jak pozorované situace na videozáznamech posuzovali ostatní. Názorné
zjištění, že lidé si v komunikaci a interakci všímají různých jevů a také je zcela odlišně
interpretují, bylo pro mnohé velikým překvapením. I přesto názorovou rozrůzněnost sku-
piny hodnotili spíše kladně. Vyjadřovali radost, někteří dokonce i pocit úlevy, když zjis-
tili, že ostatní vidí a posuzují jevy v komunikaci na videozáznamech stejně nebo podobně
jako oni sami. Často také vyjadřovali údiv nad tím, že při samostatném pozorování si ně-
kterých jevů v komunikaci a interakci vůbec nevšimli, přestože videozáznamy sledovali
opakovaně, a zaznamenali něco až během společného rozboru videozáznamů v semináři
se skupinou, případně díky diskusi o pozorovaném. Někteří dodávali, že si různé souvis-
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losti o jevech ve výukové komunikaci a interakci uvědomili až během společného sle-
dování videozáznamů a jejich význam si ujasnili díky odbornému vedení rozborů. Užitek
společných rozborů studenti spatřovali především v utvrzení se ve „správnosti“ svého
pohledu, své interpretace. Tyto názory, postoje a zážitky verbalizovalo vždy několik stu-
dentů v každé seminární skupině veřejně, v následných písemných reflexích většiny stu-
dentů se pak objevovala mnohá doplnění a zpřesnění.

Hodnocení videoodpovědníku studenty

Studenti oceňovali především druhou část Videoodpovědníku. Jednalo se o sekce D–F,
tedy sady otázek sestavené pro podrobnou práci s videozáznamy. V písemných reflexích
to studenti s několikadenním časovým odstupem po vyplnění každé části Videoodpověd-
níku komentovali např. výroky: „Vždycky jsem věděla, na co se ptáte.“, „Líbila se mi
celková struktura zvláště u druhé části Videoodpovědníku a logická posloupnost otázek.“
Oproti tomu první část, která byla založena na sledování videozáznamů bez podrobných
instrukcí v sekci A, v sekci B pak pouze na otázkách bez návaznosti na videozáznamy,
studenty obvykle nenadchla. Právě tu se projevila povětšinou nízká schopnost studentů
diferencovat významové rozdíly mezi jednotlivými psychosociálními aspekty komuni-
kace a interakce. Pro celkové ohlasy studentů na Videoodpovědník je charakteristická
také rozrůzněnost. Vedle mnoha příznivých komentářů se objevily i písemné výpovědi
studentů, které vyjadřovaly zklamání, rozčarování ze sledování stále stejných videozá-
znamů, které některým připadaly velmi nezajímavé. Z dosavadních předběžných zjištění
ovšem vyplynulo, že takto negativních hodnocení Videoodpovědníku mezi studenty ve
zkoumaném vzorku byla spíše menšina.

11.4 Výhledy pro další výzkum

Stinnou stránkou Videoodpovědníku je jeho velký rozsah a časová náročnost. Přestože
někteří studenti prošli všechny dotazníkové položky a odpověděli na všechny položené
otázky během 60 minut, část studentů shodně konstatovala svoji únavu v závěru práce.
V případě dalšího použití Videoodpovědníku by bylo vhodné rozdělit původní druhou
část ve dvě kratší. Tedy sekce C a D jako nová samostatná druhá část a sekce E a F jako
část třetí. Sníží se tím riziko klesající pozornosti respondentů v důsledku únavy, které by
mohlo ovlivnit získaná data.

Jazyková bariéra a nepřehlednost v mnohosti souběžného dění ve školní třídě

Dalším omezením při vyplňování může pro některé respondenty být to, že první a druhý
videozáznam zachycuje výuku angličtiny a vyučující mluví převážně anglicky. Někteří
studenti uváděli svůj pocit znevýhodnění při odpovídání na otázky při práci s těmito
videozáznamy. Podobně komunikace žáků na videozáznamech 3 a 4 může být pro res-
pondenty zpočátku velmi nepřehledná. Díky konkrétním instrukcím ve druhé části Vi-
deodotazníku, co přesně sledovat, tato překážka v pozorování pozbyla na závažnosti.

171



Subjektivita interpretací výzkumníka a videotrénink interakcí

Jistým omezením je požadavek, aby výzkumník sám byl kompetentní pro práci s me-
todou videotrénink interakcí. Jistá míra rozdílnosti pochopitelně bude spočívat v možné
odlišnosti interpretace získaných výzkumných dat dané subjektivitou výzkumníka. Lze
očekávat, že v případě vyhodnocování dat výzkumníky praktikujícími VTI se míra shody
spíše posílí. Interpretace dat získaných v tomto výzkumu mohou přispět k hlubšímu po-
chopení zkoumané problematiky a podpořit její další výzkum. Podařilo se poodhalit ně-
která zákoutí z oblasti pojetí výukové komunikace a interakce u studentů učitelství. Bude
však zapotřebí nejprve analýzu získaných dat dokončit. Odpovědi na některé otázky na-
značují směr dalšího zkoumání.

Smysl rozvoje interpretace výukové komunikace a interakce

Přestože nelze klást rovnítko mezi schopnost výukovou komunikaci interpretovat a schop-
nost výukovou komunikaci se žáky ve třídách vést, vhodná forma podpory rozvíjení in-
terpretace výukové komunikace a interakce se v přípravě studentů učitelství jeví jako
velmi žádoucí. Lze předpokládat, že rozvoj interpretace výukové komunikace a interakce
na základě popisu jednotlivých interakcí a porozumění významu jejich vlivu na průběh
výuky ve školní třídě u studentů učitelství podpoří jejich komplexní chápaní jevů ve
školní třídě a změny v jejich pojetí výukové komunikace a interakce. Hlubší porozumění
psychosociálním aspektům by mohlo vést kromě posílení motivace k rozvoji výukové
komunikace a interakce především také k zacílení na rozvoj kompetencí k vedení a řízení
výuky. Ačkoliv to nebylo předmětem tohoto výzkumu, nabízí se to jako zajímavé téma
pro další výzkum. Poznávání interpretačně postojové orientace studentů může výrazně
posílit celou řadu profesních pedagogických kompetencí a tím i posílit psychickou
odolnost studentů jako budoucích učitelů, která je předpokladem i podmínkou jejich
vlastní smysluplné a efektivní výukové komunikace.

11.5 Shrnutí a diskuse

Předběžné závěry tohoto výzkumu prohlubují a zpřesňují mé předchozí zkušenosti získané
při práci se studenty učitelství v seminářích. Konkrétně zmiňované těžkosti studentů
projevující se mimo jiné nejistotou v zaměřenosti pozornosti při pozorování výukové
komunikace a interakce, dále při popisu a posuzování komunikace, interpretaci. Některé
jevy v písemných projevech studentů, např. tendence k významové nepřesnosti pojmů,
jejich zaměňování a prolínání, svědčí o nedostatečné slovní vybavenosti pro metakomu-
nikaci. Jiné, týkající se vztahové roviny, vycházejí z hlubších příčin, z postojů studentů.
Odráží se v popisu výukové komunikace a interakce a především v interpretacích pozoro-
vaného. Různé roviny metakomunikace studentů jsou propojeny tendencí k jisté schema-
tičnosti při vnímání, popisu a interpretaci.

Uvedené tendence v pojetí výukové komunikace a interakce u studentů učitelství kores-
pondují s pojetím této oblasti v pedagogické teorii. Používání videozáznamů ze školního
prostředí s následnými rozbory v souladu s principy VTI, které studentům nabízí potřeb-
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nou názornost a konkrétnost, jim pomáhá naučit se při pozorování výukové komunikace
srozumitelně pojmenovávat konkrétní jevy a tedy ji přesněji popisovat. Klást si při tomto
pozorování konkrétní otázky o pozorovatelných jevech napomáhá porozumět v hlubší
rovině významu komunikace a interakce pro smysluplnou a efektivní výuku.

Ukazuje se, že způsob popisu a interpretace výukové komunikace studentů se liší v závis-
losti na způsobech práce s videozáznamy. Náš výzkum naznačuje, že pokud jsou studenti
vhodně vedeni k tomu, aby si při popisu výukové komunikace všímali jednotlivých
interakcí a používali popisný nehodnotící jazyk, jejich interpretačně postojové orientace
v oblasti výukové komunikace lze tímto způsobem do určité míry měnit. Výsledky vý-
zkumu však naznačují některá úskalí v případě e-learningové formy takové výuky, např.
vliv neexistence sdílení s druhými a nemožnost okamžité zpětné vazby na motivaci velké
části studentů pracovat samostatně.

Úskalí e-learningové podoby Videoodpovědníku

Značné množství studentů uvádělo, v písemných reflexích i ústně, že jim samostatné
sledování videozáznamů a vyplňování odpovědí ve Videoodpovědníku nevyhovovalo,
protože jim přitom chyběla právě komunikace s někým, interakce ve skupině a možnost
okamžité zpětné vazby. Jejich motivaci k vyplňování negativně ovlivňovala nejistota, jak
dobře si vedou. Tato vyjádření studentů se objevovala velmi často s různou intenzitou
emocionality. Někteří studenti naopak uvedli, že velmi rychle pochopili, co se po nich
v jednotlivých krocích instrukcí žádá, a samostatné sledování komunikace na video-
nahrávkách podle písemných přesně strukturovaných instrukcí jim nečinilo žádné obtíže.
Navíc dodávali, že by se přitom obešli i bez následného společného rozboru ve skupině,
protože jejich výsledná interpretace sledované interakce se během samostatného vyplňo-
vání 2. části Videoodpovědníku již ustálila.

Výhoda e-learningové podoby Videoodpovědníku

Spočívá především v možnosti seznámit v krátké době praktickým způsobem s prvky VTI
velké množství studentů, zjišťovat jejich interpretačně postojové orientace, a podpořit
tím rozvoj jejich pojetí výukové komunikace a interakce. Poskytuje tak živnou půdu pro
větší aktivitu studentů v komunikaci během skupinových rozborů v následujících semi-
nářích. Výhodou při samostatném sledování videozáznamů v elektronickém prostředí je
i podstatně vyšší kvalita zvuku a obrazu než při sledování videozáznamů ve skupině.
Vhodně sestavený e-learningový materiál může být proto vhodným pomocníkem pro
studenty v oblasti pozorovaní komunikace a interakce a jejich interpretace, ale zároveň
způsob výuky formou samostatné práce studentů nelze přeceňovat. Bez následných roz-
borů videozáznamů ve skupině by pravděpodobně nepůsobil dostatečně efektivně. Video-
odpovědník tedy pochopitelně nemůže nahradit prezenční skupinovou formu výuky, tuto
ambici si ostatně ani nekladl. Může však výuku vhodně doplnit a prohloubit.

Předběžná zjištění výzkumu naznačují, že pojetí výukové komunikace tedy je možné
takto nejen prozkoumávat, ale do jisté míry i ovlivňovat a rozvíjet. Kombinace prvků VTI
a e-learningu s následným doplněním v podobě zpětnovazebních rozborů ve skupině se
proto jeví jako efektivní. Tento předpoklad je však třeba ověřit metodologicky správně
koncipovaným výzkumem.
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Závěrem

Tato kniha si kladla za cíl prozkoumat možnosti využití videa v učitelském vzdělávání.
Autoři vycházejí z pojetí učitele jako reflektivního praktika a na základě rozboru učite-
lova pedagogického myšlení a jednání se pokoušejí načrtnout teoretická východiska pro
koncipování modelů učitelského vzdělávání, v nichž by adekvátním způsobem docházelo
k propojování teorii s praxí (viz kap. 1 a 2).

Snahy autorů mají v horizontu několika let vyústit v model učitelského vzdělávání, který
by lépe zohledňoval svébytnou povahu učitelství jako profese a vyučování jako základ-
ního typu učitelova jednání. Předpokládá se, že v rámci tohoto modelu se budou uplat-
ňovat různé profesionalizační nástroje – mezi jinými např. videohospitace integrované do
různých učebních prostředí (např. videowebů apod.).

S cílem vybudovat základnu pro výše zmiňované aktivity jsme se pokusili zmapovat
různé domácí a zahraniční přístupy k využívání videa v učitelském vzdělávání včetně
jejich teoretických východisek a výzkumů vypovídajících o jejich účinnosti (viz kap. 3, 4,
5). Ukázalo se, že v zahraničí (zejména v USA a Německu) jsou postupy práce s videem
do značné míry propracovány – video je využíváno nejen jako prostředek ilustrace „dobré
praxe“ a rozvíjení učitelova pedagogického myšlení, ale také jako nástroj intervence do
učitelova jednání. Využívání videa má svoji tradici také České republice – video je u nás
využíváno především jako prostředek ilustrace výukové praxe a jako prostředek učitelské
(sebe)reflexe. Pozvolna se začínají propracovávat postupy využívající video k rozvíjení
pedagogického myšlení učitelů. Spíše ojediněle se u nás využívá videa jako nástroje in-
tervence do učitelova jednání – výjimkou je přístup VTI (videotrénink interakcí), který
však zatím není propracován s ohledem na didaktickou podstatu učitelova jednání, ačko-
liv i v tomto ohledu má značný potenciál.

V kapitolách 6–11 jsou představeny aktivity spoluautorů knihy směřující k vytvoření
elektronického učebního prostředí pro (budoucí) učitele s názvem CPV videoweb. Jak je
z textu knihy patrné, tvorba videowebu je spojena s celou řadou problémů. Ten nejpod-
statnější spočívá v celkově nízké míře rozpracovanosti psychodidaktické teorie, jež by se
mohla stát základem pro tvorbu videopřípadů. Práce na videowebu tak předpokládá reali-
zaci výzkumu tvorbou (design-based research). O tom, jak se autorům daří v tomto vý-
zkumu postupovat, budou čtenáři informování v navazujících publikacích.

Tomáš Janík
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Summary

Video in Teacher Education: theoretical background – applications – research (Video
v učitelském vzdělávání: teoretická východiska – aplikace – výzkum) was published
with the aim of supporting the concept of reflective practitioner in teacher education
in the Czech Republic.

The first part (chapters 1 and 2) introduces the basic theoretical concepts. It is clear from
the choice of the concepts that we see teacher as a reflective practitioner. In the first
chapter we discuss the nature of teaching as a type of pedagogical action. We go on to
analyse the relationship between teacher thinking and action and to highlight the
importance of intuition. Further on we explain the concept of reflection and establish the
ground of reflective practice. In the second chapter, the theoretical basis of teacher
support in their professional development is discussed. The focus is on supervision, men-
toring, coaching, collaborative action research and observations. The potential of video as
a tool for supporting the development of reflective competences is analysed.

In the second part of the book, selected practices in using video in teacher education, used
in the Czech Republic and abroad, are presented. From approaches applied abroad we
introduce: STeLLA – science teachers learning from lesson analysis, LUV – learning with
physics lesson videos, Problem-Solving Cycle – professional development programme
for mathematics teachers, and Videoclubs – a tool for development of the ability to notice
and the professional vision. Czech teacher education programmes using video are re-
presented by the Faculty of Arts, University of Pardubice (English) and the Faculty of
Education, Charles University (mathematics). Finally, the concept of virtual observations
as employed at the Research Institute of Education in Prague is introduced.

In the third part, we present the activities of Institute for Research in School Education
that lead to the development of an e-learning environment for (prospective) teachers. This
learning environment called CPV videoweb uses videos of lessons and serves as a tool for
evaluation and development teachers´ reflective competences. The development of five
modules of CPV videoweb is described in detail – four of them based on subject didactics
(physics, chemistry, biology, physical education), one dealing with the area of pedagogical
communication and interaction.
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Publikace pojednává o využití videa v učitelském vzdělávání na pozadí konceptu

reflektivní praxe. Těžiště výkladu spočívá v rozboru teoretických východisek

problematiky, od nichž se směřuje k ukázkám aplikací a výzkumných šetření. Autoři

vycházejí z analýzy vztahu mezi učitelovým jednáním a myšlením a představují

teoretická východiska i formy podpory profesního rozvoje učitelů (supervize,

mentoring, koučování, akční výzkumu a hospitace). Zvláštní pozornost věnují zkoumání

potenciálu videa v procesu rozvíjení reflektivních kompetencí učitelů. V publikaci jsou

prezentovány vybrané zahraniční a domácí zkušenosti s využíváním videa v učitelském

vzdělávání. Vedle toho autoři nechávají nahlédnout do odborných aktivit pracovníků

Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity,

které směřují k vytvoření elektronického učebního prostředí (CPV videoweb)

pro učitele.

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.

Mgr. Eva Minaříková

Absolvent oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě

MU v Brně, oboru Educational Mangement na univerzitě v Derby (UK) a

doktorského studia pedagogiky na PdF MU. Habilitoval se v oboru pedagogika

na PdF MU, kde vede Institut výzkumu školního vzdělávání. Souběžně působí

ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze. Zaměřuje se na problematiku

didaktického výzkumu a výzkumu kurikula. Předmětem jeho odborného zájmu

jsou také otázky související se vzděláváním učitelů.

Vystudovala obory učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy

a učitelství německého jazyka pro základní školy. Působí jako doktorandka

v Institutu výzkumu školního vzdělávání PdF MU. Zaměřuje se na využití videa

v učitelském vzdělávání a na témata z oblasti didaktiky cizích jazyků.
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