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Úvodem 
 

Ve čtvrtém ročníku Bulletin CPV vyšlo 8 čísel v celkovém rozsahu 130 stran. 
Rozrostl se poněkud rozsah a doufáme, že úměrně tomu se též zkvalitnil obsah. 
Bulletin reagoval na důležité akce, které na fakultě probíhaly, přinášel o nich 
zprávy a recenze, publikoval k nim studie nebo komentáře.  

Podnětná je např. srovnávací studie zaměřená na výzkumy v oborových 
didaktikách nebo studie k problematice učení a vyučování cizích jazyků, zauj-
mou zprávy o mezinárodních výzkumech vzdělávání a další. K teoretickým 
příspěvkům tohoto ročníku patří stať J. Slavíka, k zamyšlení burcuje P. Knechta 
na doktorské studium, přínosné jsou empirické studie G. Fišarové a E. Janouško-
vé. Několik článků se věnuje též problematice kurikula. 

V žádoucí míře Bulletin přinášel recenze a zprávy o konferencích i o 
některých publikacích. Značná pozornost byla věnována též doktorskému studiu 
a problémům, které jsou s jeho realizací spojeny. Do tohoto ročníku je zařazen 
také úryvek z knihy švýcarského pedagoga D. Wirze.  

Jak je vidět, Bulltein nabývá charakteru seriózního pedagogického periodika a 
jeho obsah překračuje zájmovou oblast fakulty. Předpokládáme, že tato tendence 
se v příštím ročníku bude dále rozšiřovat a prohlubovat. S potěšením konstatu-
jeme, že se také rozšířil okruh autorů, a to zejména z řad doktorandů. 

V důsledku přibývajících úkolů se rozrostly řady pracovníků Centra peda-
gogického výzkumu. V roce 2007 tedy CPV čekají nové výzvy, jejichž úspěšné 
zvládnutí bude možné jen za podpory a vstřícné spolupráce nejen participující 
fakultní veřejnosti, ale i externích odborníků. Je to však též příležitost pokročit 
dále při realizaci cílů fakulty. K tomu chce i nadále Bulletin CPV napomáhat.   
 

Josef Maňák a Tomáš Janík 
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Bulletin Centra pedagogického výzkumu 
 

2006/1 (leden-únor) 
 
 

 
K výzkumu v oblasti pedagogiky a didaktiky 

 
V prvním letošním čísle Bulletinu CPV věnujeme pozornost pedagogickému 

a didaktickému výzkumu. Chceme tím zvýraznit cestu, na níž jsme se v naší 
práci vydali, totiž posílit prestiž pedagogických oborů a jejich zvědečtění. Lze 
konstatovat, že letitá stojatá voda se pohnula a že přibývá kolegyň a kolegů, 
zejména z řad mladších a nejmladších pracovníků, kteří se zapojují do různých 
projektů a grantů a aktivně prokazují svoji vědeckou erudici. Znovu nabízíme 
stránky Bulletinu CPV k publikování dílčích závěrů, nápadů, kritických poz-
námek a věcných analýz. Posílí to naše odhodlání pokračovat k dalším cílům. 

 
Determinanty pedagogického výzkumu 

 

Zásluhou celé řady faktorů (např. ČPdS, ČAPV, výzkumně zaměřených insti-
tucí, doktorského studia, výzkumných grantů a projektů apod.) se v pedagogic-
kých publikacích projevuje zvýšený zájem o výzkumné přístupy při poznávání 
edukační reality. Vyvíjí se nemalé úsilí, aby tato šetření měla požadovanou 
vědeckou úroveň a zaměřovala se na aktuální otázky a problémy. Je také již 
dostatek metodologické literatury, která nabízí pomoc začínajícím i zkušeným 
badatelům. Přesto některé pedagogické výzkumné zprávy, statě nebo odborné 
přednášky vykazují určité nedostatky, které svědčí o malé vědecké kultuře, o 
nedostatečné úrovni vědeckého myšlení nebo o neovládání odborného jazyka 
pedagogiky. Nad některými těmito jevy se zamyslíme a pokusíme se odhalit 
jejich příčiny. 

Věda (i pedagogická) je z hlediska výzkumníka nástrojem k hlubšímu 
poznávání sledovaných jevů, jednotlivé výzkumné šetření je jen dílčí sondou 
v procesu hledání souvislostí, vazeb, zákonitostí, a proto badatel by si měl být 
vědom toho, že vždy jde o určité zjednodušení dané skutečnosti, což u peda-
gogických jevů platí dvojnásobně. Vlastním prostředkem bádání je výzkumná 
metoda, která by se měla vyznačovat systematičností a organizovaností, 
objektivitou a verifikovatelností i schopností sebereflexe. Americký filozof 
Ch. S. Peirce (1839-1914) poukázal na nebezpečí chybných úsudků působe-
ním autority, tradic nebo postupů a závěrů učiněných a priori (tj. pod vlivem 
subjektivních vlivů). 
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Pro vědecké výroky, sdělení a studie je nezbytné používat odborný jazyk 
vědy, který musí dodržovat pravidla a principy vědní terminologie a stylistiky. 
Odborný jazyk pedagogiky se dosud plně nevyhranil, snadno podléhá vlivu 
obecného jazyka, a proto je možno setkat se v některých pojednáních a projevech 
s nesprávnými termíny, s neostrostí výrazů, s jejich víceznačností, často je také 
uplatňován nefunkční styl. 

Je třeba ovšem rozlišovat vědecký a popularizační záměr autora, kdy se 
jazyk přizpůsobuje vytyčenému cíli. Někdy se však v ústních projevech nebo 
písemných dokumentech vědeckého charakteru uplatňují efektivní řečnické 
obraty nebo novinářská klišé, což poškozuje vědu i autora. 

Stále aktuální, ba nezbytné je připomínat varování F. Bacona (1561-1626) 
před omyly (tzv. idoly) našich soudů, názorů a posudků, které pramení z lidské 
přirozenosti. Jde o idoly rodu (pramení z lidské povahy), idoly jeskyně (osobní 
iluze, špatné myšlení), idoly trhu (společenské vlivy) a idoly divadla (vliv autorit 
známých myslitelů). Badatel by měl být velmi ostražitý, aby se vyvaroval 
rozmanitých nástrah, které mohou zkreslit objektivnost poznání. Známé, avšak 
stále velmi časté jsou klamné psychické účiny, dojmy, tzv. efekty, které negativ-
ně ovlivňují výsledky poznání a výzkumu. Uveďme aspoň nejčastější z nich: 
efekt bumerangový, e. Galatea, e. Golem, e. hawthornský, e. novosti, e. placebo, 
e. Pygmalion, e. sociální žádoucnosti atd. (podrobnější informace lze najít ve 
Slovníku pedagogické metodologie, Maňák, Švec, Švec, 2005). 

Zřetel a úcta k pravdivému poznání klade požadavky na etiku vědeckého 
zkoumání. Patří sem morální poctivost výzkumníka, tj. vědomí, že lidské chová-
ní, jednání, činy a artefakty zkoumáme jako lidé a že je tedy máme posuzovat 
s taktem a porozuměním, nikoli jako neživé objekty. Z toho vyplývá odpověd-
nost při hodnocení lidí, jakož i opatrnost při formulování závěrů, jejichž platnost 
lze vztáhnout jen na vymezený rozsah jevů. Nelze také zapomínat, že peda-
gogické zkoumání se týká konkrétních lidí, nikoli nějakých abstraktních feno-
ménů (Sečenov: Non morbum, sed Petrum et Paulum curamus – Léčíme Petra a 
Pavla, nikoli nemoc.). 

Důležitým požadavkem na pedagogický výzkum je trvalá snaha o kultivaci 
myšlení. To znamená nejen dodržovat požadavky logiky, ale též rozvíjet pedago-
gickou představivost a imaginaci, být si vědom antropologického a historického 
rozměru pedagogického usuzování. V pedagogickém bádání vystupuje do popře-
dí vztah teorie a praxe, který již od antických dob představuje filozofický i peda-
gogický problém (teoretické vědění: epistémé, sofia, nús proti praktickému 
vědění: fronesis, téchné). Ideální řešení je ovšem syntéza obou pólů, která spo-
čívá v zobecňování, ve sjednocování protikladů a v odhalování vztahů, vazeb a 
zákonitostí. Aby se výzkumník vyhnul jednostrannostem, volí výzkumnou stra-
tegii tak, aby zkoumal sledovaný jev z více úhlů a přístupů, tzv. triangulací. 
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Jednou z rozhodujících determinant pedagogického výzkumu je osobnost 
výzkumníka, neboť jak upozornil W. Heisenberg (1901-1976), při užívání 
klasických pojmů bereme již v úvahu nás samotné (tzv. relace neurčitosti). 
Psycholog G. W. Allport uvádí 50 druhů různých definic osobnosti, v Psycholo-
gickém slovníku (Hartl, Hartlová, 2000) je popsáno 71 typů osobností (z toho jen 
3 pozitivní). Nejobecněji se osobnost vymezuje jako celek duševního života 
člověka a v pozitivním smyslu se vyzvedává osobnost zralá, integrovaná a cha-
rismatická. Ve vědeckém zkoumání je žádoucí uvědomovat si působení subjekti-
vity badatele, která se víceméně vždy při zkoumání uplatňuje. Přínosné je, když 
badatel projevuje zanícení pro zkoumanou problematiku a uvědomuje si, že je 
„na cestě hledání lepšího světa“  (K. R. Popper), ovšem osobní postoje, filozo-
fická nebo ideologická východiska by neměla být určující. Dostane-li se výzkum-
ník do rozporu mezi ideou a fakty, musí vždy dát přednost faktům. Je samo-
zřejmé, že osobnost výzkumníka se musí vyznačovat vytrvalostí, houževnatostí i 
optimismem, poněvadž ani negativní výsledky ho nesmí znechutit, neboť i ony 
mohou být významným poznatkem. To platí zejména pro začínající badatele. Pro 
ně je též určena výstraha H. Selye: „Mladý člověk, který se hodlá věnovat 
výzkumu…, musí mít sílu zavrhnout většinu uznávaných symbolů úspěchu, 
zejména kult vysokého životního standardu“. 

Pokusme se formulovat požadavky na minimum výbavy pedagogického 
výzkumníka. Na prvním místě by ho měla charakterizovat hluboká potřeba 
poznávat, rozumět problémům svého oboru, v němž je schopen citlivě vnímat 
a přesně identifikovat otevřené otázky. To není možné bez neustálého studia, 
a to i příbuzných oborů, zejména filozofie a psychologie. Mělo by být 
samozřejmé, že se neuzavírá do české kotliny, ale že usiluje o evropský 
a světový rozhled, k čemuž je nezbytné ovládat jazyky. Nemyslitelné je ne-
zvládat nástroje své profese, tj. výzkumné metody, techniky, včetně 
statistických, ale též odborný jazyk, jímž formuluje své myšlenky a výsledky 
své práce. Vědecký a výzkumný pracovník musí mít nejen nápady, ale musí je 
také realizovat, dokončovat a publikovat (J. A. Komenský: Aude, incipe, 
perfice!). Je zřejmé, že je to program na celý život – je náročný, ale jeho na-
plňování přináší také radost a uspokojení z tvořivé práce. 
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Josef Maňák 
 

Na jaká témata se zaměřuje výzkum v oborových didaktikách? 
 
 

Úvodem 
 

Cílem příspěvku je podat přehled o hlavních tématech, na něž se zaměřuje 
současný výzkum v oborových didaktikách u nás i v zahraničí. Vzhledem k šíři a 
rozmanitosti oborově didaktického spektra není možné postihnout veškeré speci-
fické aspekty jednotlivých oborů, a proto představujeme pouze taková výzkumná 
témata, která jsou více oborům společná.  

V první části příspěvku věnujeme pozornost tomu, jaké místo a jakou roli 
zaujímá didaktický výzkum v rámci výzkumu vzdělávání. Oborově didaktický 
výzkum chápeme jako výzkum vyučování, učení a učiva v rámci určitého oboru 
či školního předmětu. V návaznosti na to stručně charakterizujeme vybraná 
výzkumná témata, která lze pod oborově didaktický výzkum zařadit: a) výzkum 
učitelova chování, b) výzkum výukových metod, c) výzkum pedagogické komu-
nikace a interakce, d) zkoumání žákovských prekoncepcí, e) zkoumání kon-
ceptuální změny, f) zkoumání strategií učení. V závěru příspěvku se pokoušíme 
argumentovat ve prospěch takového výzkumu, který věnuje vyváženou pozor-
nost kategoriím vyučování, učení a učiva. 
 
1. Systémový pohled na výzkum ve vzdělávání  
 

Jaká je pozice oborově didaktického výzkumu v rámci výzkumu vzdělávání? Po-
kus uspořádat směry (zaměření) výzkumu v didaktice předkládá Kron (2000, s. 198). 
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didaktický výzkum 
výzkum vzdělávání 
 výzkum školy 
    výzkum kurikula 

rovina 
makrosociální 

     výzkum médií 
 výzkum školy 
  výzkum výuky 
   výzkum vyučování a učení 

rovina 
mikrosociální 

    výzkum kurikula 
      výzkum médií 

   výzkum vyučování a učení 
                 výzkum učení 
    výzkum kurikula 

rovina 
individuální 

     výzkum médií 
 

Tab. 1: Diferenciace výzkumných směrů v didaktice (Kron 2000, s. 198) 
 
Co tento autor rozumí pod jednotlivými směry výzkumu v didaktice?  
• Výzkum vzdělávání (angl. educational research, něm. Bildungsforschung) 

– zkoumání celé oblasti vzdělávání v makrosociální rovině. 
• Výzkum školy (angl. research on schooling, něm. Schulforschung) – 

v mikrosociální rovině jde o objasňování školní a vyučovací reality přímo 
v terénu. V makrosociální rovině se věnuje pozornost vztahu ke všem 
organizacím, ve kterých probíhá vyučování a učení. 

• Výzkum výuky (angl. research on instruction, něm. Unterrichtsforschung) 
– zkoumání ústředních faktorů výuky ve všech oblastech organizovaného 
vyučování a učení (v mikrosociální rovině). Zaměřuje-li se tento výzkum 
především na výuku v rámci jednotlivých vyučovacích předmětů v její 
komplexnosti, jde o oborově (předmětově) didaktický výzkum. 

• Výzkum vyučování a učení (angl. research on teaching and learning, 
něm. Lehr-Lern-Forschung) – zkoumání situací vyučování a učení ve 
všech organizacích i oblastech života. 

• Výzkum učení (angl. research on learning, něm. Lernforschung) – 
zkoumání individuálních procesů učení při organizovaném vyučování a 
učení (v individuální rovině).  

• Výzkum kurikula (angl. curricular research, něm. Curriculumforschung) 
– zkoumání kulturních obsahů a forem včetně jejich funkce v procesech 
učení a vyučování ve všech rovinách. Tuto oblast lze považovat za 
ústřední oblast didaktického výzkumu. 

• Výzkum médií (angl. research on media, něm. Medienforschung) – 
zkoumání technologií vyučování a učení, nositelů a zprostředkovatelů 
informací, včetně zkoumání jejich účinnosti ve všech rovinách. 
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2. Předmětné oblasti (témata) oborově didaktického výzkumu 
 

Dále následuje stručná charakteristika jednotlivých tematických oblastí obo-
rově didaktického výzkumu: výzkum učitelova chování (2.1), výzkum výuko-
vých metod (2.2.), výzkum pedagogické komunikace a interakce (2.3), zkoumání 
žákovských prekoncepcí (2.4), zkoumání konceptuální změny (2.5), zkoumání 
strategií učení (2.6), zkoumání učitelových didaktických znalostí obsahu (2.7).   

U každé z těchto oblastí budeme hledat odpověď na otázky: co si představit 
pod výzkumem v dané oblasti, jaké výzkumy se v ní provádějí a co se v nich 
zhruba ukazuje, jaké postupy, metody a techniky se přitom používají? 
 
2.1 Výzkumy učitelova chování 
 

Co si představit pod výzkumy učitelova chování? 
 

Učitelovo chování (teacher behavior) bylo prominentním zájmem výzkum-
níků v oblasti pedagogiky, pedagogické psychologie a didaktiky v 60. letech 20. 
století. Rané výzkumy věnovaly pozornost tomu, co učitel ve výuce dělá, později 
se začal sledovat také vliv učitelova chování na výsledky učení žáků. Tyto 
výzkumy jsou řazeny pod paradigma proces-produkt (process-product re-
search), s nimiž přibližně v 70. letech vstupuje do hry kategorie efektivnosti 
výuky. Z hlediska efektivnosti, která je vždy vztahována k určitému kritériu, se 
začal analyzovat vliv určitého učitelova chování či jednání na definované indiká-
tory žákova chování (např. výkonu).  

Tak bylo zahájeno hledání takových charakteristik, které utvářejí tzv. „dobré“ 
vyučování. Tyto výzkumy byly označovány jako výzkumy „what works“ (co 
funguje“. Řada z nich měla podobu experimentů. Citlivost těchto výzkumů se 
zvyšovala tím, že se začala věnovat pozornost roli dalších proměnných, jako jsou 
např. „čas“, „učební úloha“ a jiné. Poměrně velká pozornost byla věnována úloze 
času při učení (výzkumný program „čas a učení“ ALT – Academic Learning 
Time), zejména pak aktivnímu času ve výuce (time on task). Ze strany teorie se 
tyto výzkumy opíraly o pojetí vyučování jako vytváření příležitostí k učení.  
 
Jaké výzkumy se provádějí? 

 

K. Lewin, R. Lippitt a R. K. White (1939) ve svých experimentálních vý-
zkumech zjišťovali, k jakým postojům a způsobům chování vede autoritativní, 
demokratický a laissez-fair styl výchovy. Na ně navazují práce H. H. Ander-
sona, J. E. Brewera a M. F. Reeda (1946), kteří rozlišovali mezi stylem do-
minantním a sociálně-integrativním. Jejich typologie byla opřena o četná pozo-
rování ve školních třídách. V německé jazykové oblasti k této problematice vý-
znamně přispěly práce manželů Tauschových (1970), kteří na základě faktorové 
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analýzy vytvořili dvojdimenzionální typologii učitelova chování (emocionální 
dimenze a dimenze řízení).  

Jádrem těchto výzkumů bylo systematické pozorování různých aspektů učite-
lova chování. Zkoumaly se např. styly vyučování (Flanders 1970) či didaktické 
řídící styly (u nás v tělesné výchově Dobrý a kol. 1996). Na základě systematic-
kého pozorování výuky bylo možné vyhodnocovat časové proporce, které jsou 
ve výuce věnovány aktivitám učitele a žáků (podrobněji viz výzkumy pedagogic-
ké komunikace a interakce). 
 
 Co se v těchto výzkumech ukazuje? 

 

K charakteristikám efektivního chování učitele, které pozitivně koreluje 
s nárůstem učebního výkonu žáků, patří: 
• účinné řízení třídy, které hned v zárodcích potlačuje projevy nekázně žáků, 
čímž získává čas pro zprostředkování učiva; 

• zdařile „dávkované“ domácí úkoly; 
• jasná a srozumitelná formulace cílů výuky a strukturování učebního 

obsahu s ohledem na hierarchii učebních cílů; 
• jasnost při prezentaci učiva; 
• otázky vyšší i nižší náročnosti, které udrží pozornost žáků a které lze 

současně využít pro kontrolu učebního pokroku žáků; 
• cílená zpětná vazba, na jejímž základě učitel zjišťuje, zda se daří 

dosahovat učebních cílů, popř. zda je třeba žákům nabízet další příležitosti 
k učení (podle Gruhenová 2000). 

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

 

Hlavní uplatňovanou metodou je v těchto výzkumech pozorování (observa-
ce). Pozorování může být buď přímé, kdy výzkumník zaznamenává jevy do 
pozorovacích archů, nebo nepřímé (zprostředkované), při němž lze využít např. 
videozáznamu. V obou případech se zpravidla pracuje s tzv. kategoriálním pozo-
rovacím systémem, jehož základem je rastr kategorií, do něhož výzkumník 
zařazuje pozorované jevy.  

S ohledem na sledované výzkumné otázky lze využít či modifikovat již existující 
kategoriální systém (např. Flandersův), popř. vytvořit systém vlastní. Např. při 
využití Flandersova systému se výzkumník zaměřuje na aktivity učitele a žáků (z 10 
kategorií tohoto systému připadá 7 na aktivity učitele, 2 na aktivity žáků a 1 na ticho 
a nejasné situace). Pokud se zkoumá, jaký vliv má určité chování učitele na 
výsledky učení žáka, je třeba pozorování učitele obohatit o metody zjišťující 
výsledky učení žáků (testy aj.). 
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2.2 Zkoumání výukových metod 
 

Co si představit pod zkoumáním výukových metod? 
 

Širším rámcem zkoumání výukových metod jsou výzkumy učitelova chování. 
Nicméně jedná se však o typicky didaktický pohled na to, co učitel (a žáci) dělají 
ve výuce. Pojem výuková metoda zdůrazňuje intencionalitu učitelova jednání, 
sledování cílů výuky. Podle J. Maňáka a V. Švece (2003, s. 23) chápeme metodu 
jako „uspořádaný systém vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit žáka 
směřujících k dosažení daných výchovně-vzdělávacích cílů“ . V angloamerickém 
výzkumu tato oblast spadá pod označení: research on methods of instruction, in-
structional design, classroom management aj. (srov. Brophy 2004). V německé 
oblasti ho najdeme pod označením Forschung von Unterrichtsmethoden, Lehr-
methoden (srov. Terhart 2005, Meyer 2004 aj.). 
 
Jaké výzkumy výukových metod se provádějí?  

 

Rozšířené jsou deskriptivní (explorativní) výzkumy, které mapují, jaké 
metody učitelé v reálné výuce uplatňují (a v jaké míře), popř. jaké příležitosti 
k učení nabízí nasazení určitých výukových metod – viz např. výzkum výuko-
vých metod založený na analýze videozáznamů výuky (Janík, Miková 2006). 
Vedle toho se provádí experimentální výzkum jednotlivých metod z hlediska 
jejich efektivnosti. 

Dále probíhá výzkum výukových metod a jejich specifik v rámci jed-
notlivých vyučovacích předmětů (podrobněji viz Brophy 2004). 

Zkoumání komplexních výukových metod (srov. Maňák, Švec 2003) nebo 
jinak řečeno zkoumání didaktických koncepcí či koncepcí výuky se zaměřuje na 
zjišťování toho, k jakým efektům na straně žáka (v dimenzi kognitivní, emocio-
nální, sociální aj.) vede nasazení určitých didaktických koncepcí a současně jaké 
podmínky musí být ve výuce zajištěny, aby se k těmto efektům došlo.  
 
Co se v těchto výzkumech ukazuje? 

 

Výzkumy, v nichž se zjišťovala efektivnost didaktických koncepcí, ukazují: 
• Koncepce přímé výuky (direct instruction) řízené učitelem je účinnější, co 

se týče získávání znalostí (nárůst akademického výkonu), než jiné 
koncepce (které byly v daném výzkumu sledovány).  

• S. Gruhenová (2000) zkoumala vliv různých charakteristik výuky na nárůst 
výkonů žáků v matematice, biologii a chemii. Jako negativní efekty z 
hlediska nárůstu výkonu žáků se ukázaly: repetitivní cvičení, nedostatečné 
řízení výuky, přeskakování z jednoho na druhé, spolurozhodování žáků (o 
tom, co a jak se učit). Jako pozitivní efekty z hlediska nárůstu výkonu 
žáků se ukázaly charakteristiky konstruktivistického vyučování – 
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sokratovský dialog, při němž si žáci mohou ověřovat své hypotézy, vazba 
na zkušenosti žáků, s nimiž přicházejí do školy (výuka orientovaná na 
porozumění). 

• Koncepce přímé výuky je kritizována zejména zastánci autonomního a 
autoregulovaného učení, kteří argumentují ve prospěch kooperativních 
forem vyučování a učení (práce ve dvojicích, skupinová práce). U 
kooperativního učení je doložena jeho signifikantně vyšší účinnost ve 
srovnání s tradiční (resp. soutěživě orientovanou výukou) v tom smyslu, že 
kooperativní učení u žáků lépe rozvíjí schopnosti dosahovat skupinových 
cílů a přebírat individuální zodpovědnost za skupinový výsledek. Tyto 
efekty lze ještě zvýšit, pokud se v rámci kooperativního učení zavede 
reciproční výuka (žáci se učí navzájem), kdy žáci mohou ve větší míře 
užívat kognitivních strategií, což přispívá k porozumění učivu. 

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

 

Při zkoumání výukových metod se nejvíce uplatňují dva přístupy. 1) 
Popisný (deskriptivní, explorativní) přístup je zaměřen na to, jaké metody jsou 
ve výuce používány, popř. k jakým efektům na straně žáků vede uplatnění 
určité výukové metody. 2) Experimentální přístup se zaměřuje na komparaci 
výukových metod např. z hlediska jejich efektivity, která může být definována 
různě. Efektivita je relační kategorie, kterou je třeba vždy k něčemu vztáh-
nout, aby získala svůj smysl (nejčastěji je vztahována k akademickému vý-
konu žáků). 

Při zkoumání výukových metod narážíme na obtíže spojené s operaciona-
lizací konstruktů, jako jsou např. „učení objevováním“, „učení orientované 
na cíl“, „otevřené učení“ či „kooperativní formy učení“. Je obtížné nejen tyto 
konstrukty  operacionalizovat, ale také je v praxi vůbec identifikovat. Řešením 
je zkoumat je experimentálně, což s sebou ovšem přináší problémy spojené 
s externí validitou. 

 
2.3 Výzkumy pedagogické komunikace a interakce 
 

Co si představit pod zkoumáním pedagogické komunikace a interakce? 
 

Didakticky orientované výzkumy komunikace a interakce se zaměřují na 
procesy výměny informací mezi učitelem a žáky ve výuce. Jde zejména 
o zkoumání obsahové a formální stránky verbální komunikace a o zkoumání 
komunikace neverbální. Co se formální stránky verbální komunikace týče, 
jedná se např. o zkoumání délky projevu (jak dlouho hovoří učitel, jak dlouho 
hovoří žáci), způsobu předávání slova (pravidla komunikace), způsobu kladení 
otázek (učitelem i žáky) atd. Zkoumání obsahové stránky komunikace ve 
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výuce zahrnuje zejména analýzu učiva a jeho didaktického ztvárnění. Tyto 
výzkumy mají interdisciplinární charakter a využívají přístupů pedagogických, 
psychologických, sociologických, lingvistických, etnografických a dalších 
(srov. Gavora 2005, Miková 2006). 
 

Jaké výzkumy se provádějí? 
 

Zkoumání pedagogické komunikace a interakce má v České republice dobrou 
základnu i tradici – aktuální přehled je k dispozici v disertační práci M. Mikové 
(2006). J. Mareš se svými kolegy z Pedagogického ústavu J. A . Komenského 
ČSAV realizoval výzkum interakce učitel-žáci během hromadného vyučování. 
Výzkumným nástrojem byla Flandersova metoda interakční analýzy (Mareš 
1975). T. Svatoš (1981) zkoumal „vnější činnosti“ žáků ve vyučovacích hodinách 
matematiky a ruského jazyka na základě videozáznamu 6 vyučovacích hodin v 5. 
a 6. ročníku základní školy. H. Bártková (1981) analyzovala s využitím 
Bellackovy metody 11 vyučovacích hodin u 11 učitelů v 6. ročníku ZŠ. P. Gavora 
a kol. (1988) prováděl výzkumy pedagogické komunikace v různých vyučovacích 
předmětech na základní škole na Slovensku. P. Gavora dále realizoval výzkumy 
pravidel komunikace učitele a žáků v základní škole (1987) a výzkum zaměřený 
na otázky, které učitel klade ve vyučování (1994). Slovenský autor P. Ferko (1986) 
zkoumal didaktickou interakci ve výuce fyziky na základní škole. Jeho výzkum 
byl založen na pozorování 85 hodin fyziky v 7.-9. ročníku ZŠ u 35 začínajících 
učitelů a 50 zkušených učitelů. Významný je také výzkum J. Průchy (1989), 
v němž bylo analyzováno 110 hodin výuky napříč různými vyučovacími 
předměty. J. Pstružinová (1992) provedla výzkumné šetření typu a frekvence 
otázek ve vyučování různých školních předmětů. Výzkumem didaktické interakce 
v tělesné výchově se u nás zabývala celá řada autorů (přehled viz Dobrý et al. 
1996). Zkoumáním komunikace učitelů a žáků ve výtvarné výchově se od počátku 
devadesátých let 20. stol. soustavně zabývají J. Slavík a Š. Šmidtová-Pekárková 
(2001, 2004). Zkoumáním výukového dialogu v české škole se zabývala také K. 
Šeďová (2005).  
 

Co se ukazuje v těchto výzkumech? 
 

Souhrnně řečeno, tyto výzkumy opakovaně a dlouhodobě potvrzují, že 
dominantní roli při komunikaci ve výuce sehrává učitel. To se projevuje v asy-
metričnosti komunikace, kde více příležitostí k verbálním a jiným projevům 
připadá učiteli nežli žákům. Např. ve videostudii výuky fyziky na 2. stupni 
brněských základních škol (Janík, Miková 2006) se ukázalo, že učitel hovoří 
(ve vyučovací hodině) v průměru pětkrát více než všichni žáci dohromady. 
Dominující metodou, jíž je zpracováváno nové učivo, je metoda rozhovoru se 
třídou (heuristický dialog), který má však v mnoha případech povahu iluzivní-
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ho dialogu (srov. Šeďová 2005), jenž je často „obsahově vyprázdněný“, tj. 
nenabízí žákům mnoho příležitostí k tomu, aby mohli komunikovat o učivu a 
učivem. Relativně málo jsou využívány výukové metody, které by nabízely 
více prostorů pro samostatné, aktivní a tvůrčí projevy žáků (např. práce ve 
dvojicích, práce ve skupinách, projektová výuka).  
 
Jaké postupy, metody a techniky se při zkoumání používají? 
 

Hlavní metodou, která se v těchto výzkumech uplatňuje, je pozorování. Podle 
cíle výzkumu se může jednat o systematické (kvantitativní) pozorování či o 
otevřené (kvalitativní, etnografické) pozorování. 

V současné době je u nás k dispozici celá řada různých pozorovacích 
technik: 
• Například pro výzkumy komunikace a interakce v tělesné výchově jsou 

k dispozici různé standardizované postupy a techniky (ADI, SPIN, KPSV). 
• Metoda analýzy didaktické interakce (ADI) využívá observační, záznamní 

a výpočetní techniku, která umožňuje získat empirická data o činnostech 
učitele a žáků ve vyučovací jednotce tělesné výchovy (Dobrý et al. 1996).  

• Při výzkumu vyučovací činnosti učitele a projevů žáků v tělesné výchově 
je také využívána technika systematického pozorování interakce (SPIN), 
která zahrnuje 13 kategorií činností učitele a 7 kategorií činností žáků 
(Svoboda, Kocourek 1987, Mužík 1991).  

• Pro potřeby zkoumání činnosti učitelů a žáků 1. stupně základní školy 
vyvinul Jansa (1987) kategoriální posuzovací systém videozáznamu (KPSV). 
Data z videozáznamu jsou přenášena v desetisekundových intervalech do 
formulářů se zvýrazněním dynamiky změn vyučovací činnosti učitelů a 
učební činnosti žáků.  

• Již řadu let se ve výzkumech pedagogické komunikace a interakce uplatňují 
videozáznamy (viz Nelešovská 2003, Janík, Miková 2006). V poslední době 
se pro zpracování dat z pozorování začínají využívat také speciální 
počítačové programy. 

 
2.4 Zkoumání žákovských prekoncepcí 
 

Co si představit pod pojmem zkoumání prekoncepcí žáků? 
 

Postupem času se začalo ukazovat, že výzkumy v paradigmatu proces-produkt 
jsou příliš zúženy na behavioristický model stimul-reakce (S-R). Důsledkem 
bylo, že se začal zvýrazňovat zájem o tzv. „černou schránku“ (vmezeřená pro-
měnná, mediační procesy), která se mezi „stimulem a reakcí“ nachází. V dalším 
období se tak výzkum ubíral dvěma hlavními směry: a) zkoumání kognitivní 
procesů u žáků a učitelů; b) zkoumání sociálních procesů ve třídě a ve škole. 
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Zatímco zkoumání kognice se začalo opírat o slibně se rozvíjející paradigma 
kognitivní psychologie, zkoumání sociální interakce bylo ovlivněno teoriemi 
sociální psychologie a sociologie. Tento vývoj přispěl k tomu, že výzkumný 
zájem byl zaměřen nejen na kognitivní dimenzi procesů vyučování a učení, ale 
také na to, co se děje „okolo“ nich.  

Výzkumy žákovy kognice jako „vmezeřené“ proměnné v paradigmatu proces-
produkt představují širší rámec zkoumání žákovských prekoncepcí. Na přelomu 70. 
a 80. let 20. století prochází pedagogicko-psychologický výzkum proměnou 
paradigmatu, pro níž je klíčový posun od behaviorismu ke kognitivismu. S tím 
souvisí proměna v pohledu na učení. V pohledu kognitivní psychologie a didaktiky 
je učící se žák nazírán jako aktivní tvůrce svého vědění (Piaget, Ausubel, Aebli). 
Odtud plyne zájem výzkumníků o kognitivní procesy žáků, o procesy zpracovávání 
informací atp. Vyučování začíná být chápáno jako stimulování žáka k tomu, aby se 
sám a aktivně zabýval učivem. 

Ve výzkumu se začíná pracovat s celou řadou pojmů – naivní teorie dítěte 
(children´s naive theories), implicitní teorie dítěte (children’s implicit theories), 
dětské naivní koncepce (children’s naive conceptions), dětské prekoncepce 
(children’s preconceptions), dětské dosavadní koncepce (chidren’s prior con-
ceptions) – které jsou používány pro označení toho, jak lidé „vidí“ a interpretují 
svět.   
 

Jaké výzkumy prekoncepcí se provádějí? 
 

Na úvod je třeba položit si otázku, kdo a proč provádí zkoumání žákovských 
prekoncepcí? Na jedné straně jsou to výzkumníci, kteří se zajímají o to, jak 
funguje poznávací proces u dětí, jak se u nich utvářejí, restrukturují a elaborují 
znalosti. Na druhé straně však i učitelé v praxi diagnostikují prekoncepce svých 
žáků a pokoušejí se na nich stavět svoji výuku. Rozdíl mezi tím, jak zkoumá 
učitel a jak výzkumník není principiální, nýbrž graduální.   

Výzkum žákovských prekoncepcí rozvíjejí zejména oboroví didaktikové, 
neboť takový výzkum se neobejde bez úzké vazby na určitý odborný obsah 
(učivo). Viz např. zkoumání prekoncepcí z oblasti přírodovědy (Duit 2002), 
zeměpisu (Jahoda 1963, Vosniadou, Brewer 1992) aj. Také v České republice se 
této problematice věnuje pozornost: zeměpis – mapa Evropy (Gavora 1992), 
mapa Slovenska (Pupala, Mašková 1997), prostorová orientace (Šebková, 
Vyskočilová 1997); biologie – fotosyntéza (Osuská, Pupala 1996), fyzika (Trna 
2002), dějepis – historické myšlení (Gracová 2004), chemie (Doulík, Škoda 
2003, Doulík 2004), ekonomické pojmy (Vyskočilová 2000) a další. Význam-
ným způsobem k této problematice přispívá také Pražská skupina školní etno-
grafie (1995, 2004). 
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Co se ukazuje v těchto výzkumech? 
 

Výzkumy žákovských prekoncepcí nechávají nahlédnout do poznávacího 
a pojmotvorného procesu u dítěte, které nemyslí v logice dospělých, ale způso-
bem, který nás často překvapí svoji originalitou. Výzkumy vyučování a učení 
často dokládají, že učitelé často nejsou dostatečně citliví na to, jak o probíraném 
učivu uvažují žáci. Vedle toho se ukazuje, že v mysli žáků mohou vedle sebe 
existovat navzájem si odporující představy či prekoncepty určitého jevu. Pod-
robněji viz kap. 2.5.  
 
Jaké postupy, metody a techniky se používají? 

 

Prekoncepce lze vyjádřit nejen slovně a vizuálně (obrázkem), lze na ně usuzovat 
také z žákovských projevů – to je východiskem pro jejich diagnostikování. Mezi 
metody a techniky diagnostikování prekonceptů žáků patří pozorování průběhu 
žákova učení, různé formy rozhovorů (nestrukturovaný, polostrukturovaný, 
strukturovaný, fenomenografický rozhovor, etnografické interview aj.), metody 
verbalizace (hlasité uvažování aj.), volné písemné výpovědi, projektivní grafické 
techniky (dětská kresba aj.), grafické strukturování učiva (pojmové mapování aj.), 
různé typy didaktických testů (tužka-papír, „performace“ testy), analýza žákovských 
produktů a artefaktů (více Čáp, Mareš 2001). 
 
2.5 Zkoumání konceptuální změny 
 

Co si představit pod zkoumáním konceptuální změny? 
 

Pokud si dítě myslí, že Země je deska, a poté dojde, nebo je přivedeno, k poz-
nání, že Země je kulatá, došlo u něj ke konceptuální změně. Děti si přinášejí do 
školy řadu intuitivních (naivních) představ, které se později ukáží jako neadek-
vátní (nekompatibilní) s věděním prezentovaným ve škole. Proces proměny 
(rekonstruování) žákovských představ je jádrem teorie konceptuální změny. 
Výzkumy konceptuální změny jdou o krok dále než výzkumy prekoncepcí, a to 
směrem k vyučování. Zajímají se totiž o to, jak může vyučování přispět ke kon-
ceptuální změně (více viz Janík 2006). 
 
Jaké výzkumy konceptuální změny se provádějí? 

 

Pionýrská studie (Posner, Strike, Hewson, Gertzog 1982) k teorii konceptuální 
změny objasňuje, za jakých podmínek dochází ke konceptuální změně. V oblasti 
oborových didaktik je v současné době realizována celá řada výzkumných experi-
mentů, jejichž cílem je objasnit, jak může výuka určitého typu stimulovat proces 
konceptuální změny (srov. Schnotz et al. 1999). V současné době sílí zájem také 



 

 21

o to, jak využít e-learningová prostředí jako stimulátory konceptuální změny u 
žáků (Vosniadou, Kollias, 2003). 
Českým příspěvkem k tomuto výzkumnému tématu je studie „Výzkum 

učiva a učení základům zeměpisné orientace v prvouce a ve vlastivědě“  
provedený E. Vyskočilovou a A. Matouškovou (1998), v jehož rámci byla 
formou didaktického experimentu hodnocena vhodnost operačního přístupu ve 
výuce vlastivědy – výuka směřující ke konceptuální změně. 
 

Co se ukazuje v těchto výzkumech? 
 

Výzkumy dokládají, že dětské představy mají „tuhý kořínek“, tj. jsou 
rezistentní vůči zásahům zvnějšku. Často se stává, že v mysli žáka vedle sebe 
existují třeba i navzájem rozporné koncepty. Jak tedy nahradit „neadekvátní“ 
či „naivní“ představy dětí vědeckými koncepcemi? Posner, Strike, Hewson, 
Gertzog (1982) uvádějí, že se to může podařit pouze tehdy, je-li žák nespoko-
jen se svými dosud užívanými koncepty a nabídnou-li se mu srozumitelné 
alternativní koncepty, které mu přijdou vhodnější, než byly jeho dosavadní 
koncepty.  
 
Jaké postupy, metody a techniky se používají? 

 

Při zkoumání konceptuální změny se využívají shodné nebo podobné metody 
a techniky jako při zkoumání žákovských prekoncepcí. Didaktický výzkum 
věnuje pozornost tomu, jak učitelé v reálné výuce elaborují konceptuální změnu, 
přičemž se využívá pozorování a analýza záznamů vyučovacích hodin. 

Koncipování vhodné výukové strategie podporující konceptuální změnu 
může mít povahu didaktického experimentu (viz např. Vyskočilová, Matouš-
ková 1998), jenž je průběžně vyhodnocován. Stejně tak lze evaluovat i vytvá-
ření a efekty elektronického (webového) učebního prostředí podporujícího 
konceptuální změnu. 
 
2.6 Zkoumání strategií učení 
 

Co si představit pod zkoumáním strategií (a stylů) učení? 
 

Přibližně od 70. let 20. století se rozvíjí výzkum strategií a stylů učení, 
často v úzké návaznosti na koncept autoregulovaného učení. Cílem výzkumu 
je popsat a vysvětlit procesy autoregulovaného učení a v rovině didaktiky 
navrhnout vhodné postupy strategického učení. 

Strategie učení jsou chápány jako „…postupy, jimiž žák uskutečňuje 
svébytným způsobem určitý plán při řešení dané úlohy, chce něčeho dosáh-
nout a něčeho jiného se zase chce vyvarovat“ (Mareš 1998, Vlčková 2005). 
Strategie učení odkazují nejen ke kognitivní, ale také k emocionální a moti-
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vační dimenzi učení podobně jako styly učení (viz Mareš 1998). Přesto však 
ve výzkumu dominuje kognitivní pohled na strategie učení. 
 
Jaké výzkumy strategií učení se provádějí?  

 

Řada výzkumů věnuje pozornost tomu, jakými strategiemi učení jsou 
vybaveni žáci, či jaké strategie při učení používají (přehled viz Vlčková 
2005). Zkoumá se také empirická efektivita strategií, a to např. vzhledem 
k učebnímu výkonu, k dosaženým známkám atp. Prakticky závažným vý-
zkumným problémem je, jakými cestami rozvíjet u žáků dovednosti strate-
gického učení, vědomého využívání učebních strategií? Navrhují se různé 
programy nácviku užívání strategií učení a někdy se ověřuje i jejich efektivita. 

Významnou oblast představuje také zkoumání autoregulovaného učení 
jako strategického učení (Janíková 2005, 2006). Výzkumy autoregulovaného 
učení se soustřeďují do několika tematických oblastí. V rovině základního 
výzkumu v oblasti pedagogiky a psychologie se studují kognitivní procesy, 
které provázejí a regulují získávání znalostí, dovedností či jiných dispozic 
žáků. Spadá sem i výzkum strategií učení a myšlení, které se při autoregulaci 
učení uplatňují. Zkoumá se, do jaké míry jsou žáci vybaveni „nástroji“ 
efektivního učení (viz např. výzkum realizovaný v rámci PISY). Zkoumá se 
míra, v níž jsou žáci (např. určitého věku) schopni přebírat řízení svého učení. 
Jde o výzkumy „learner control“, v nichž se sleduje úroveň schopnosti auto-
regulovat učení s ohledem na věk žáků, na typ úlohy atp. K tomu, aby toho 
žák byl schopen, má napomoci výuka, která u žáků rozvíjí schopnost 
autoregulovat své učení. Navrhují se didaktické postupy, které umožňují 
„nácvik autoregulovaného učení“, a empiricky se ověřuje jejich efektivita. 
 
Co se ukazuje v těchto výzkumech? 
 

Ukazuje, že žáci při učení využívají pouze omezeného spektra strategií 
(srov. Vlčková 2005) – výzkum strategií učení se cizím jazykům. Významnou 
roli zde hraje také to, jaké příležitosti k využívání strategií učení žákům 
nabízejí učitelé, tím jak vedou výuku.  
 
Jaké postupy, metody a techniky se používají 
 

Ve výzkumu učení se uplatňují např. různé dotazníky či inventáře strategií 
učení. Významnou úlohu sehrává také pozorování žáků při učení. Dále introspek-
tivní techniky a metody verbalizce, kdy žáci popisují, co jim jde hlavou, když 
např. řeší určitou učební úlohu. Využívají se také různé testy či jiné psycho-
metrické techniky. 
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2.7 Zkoumání učitelových didaktických znalostí obsahu 
 

Co si představit pod zkoumáním učitelových didaktických znalostí obsahu? 
 

Profesní znalosti učitele jsou chápány jako jedna z determinant učitelova 
pedagogického jednání. L. S. Shulman z pozice prezidenta Americké asociace 
pedagogického výzkumu (AERA) v letech 1984-1985 ostře kritizoval pedago-
gický výzkum za to, že již dlouho ignoruje otázky vztahující se k obsahu vy-
učování. Poukazoval na to, že již více než dvě desítky let se intenzivně prová-
dí výzkum, v němž je vyučovací předmět „neviditelný“. Shulman hovořil 
v těchto souvislostech o chybějícím výzkumném paradigmatu. V souvislosti s 
„obratem k oborovosti“ (domain specific) ve výzkumu vyučování a učení je 
explicitně brána v úvahu obsahová specifičnost těchto znalostí.  

V rámci projektu „The Knowledge Growth in a Profession“ [Nárůst vědění v 
profesi] se Shulman spolu se svými spolupracovníky zamýšlel nad tím, co se 
člověk učí, když se učí vyučovat. Svým tématem i přístupem k jeho zpracování 
se L. S. Shulman řadí do širokého proudu kognitivní psychologie, která v 80. 
letech dvacátého století věnovala mimořádnou pozornost právě analýzám 
kognitivních procesů u žáků i učitelů. Jeho dílo přispělo k tomu, že se zkoumání 
těchto procesů začalo více opírat o kategorii obsahu (zprostředkování a osvo-
jování matematických, společenskovědných, přírodovědných aj. pojmů) 
a přineslo nové impulsy také pro výzkum v oborových didaktikách. L. S. 
Shulman poukázal na to, že významnou roli zde hrají zejména didaktické znalosti 
obsahu (pedagogical content knowledge). 

L. S. Shulman na případových studiích ukázal, že učitel využívá jistého uni-
kátního typu znalostí, které „...leží v průniku obsahu a didaktiky, ve schopnosti 
učitele transformovat své znalosti obsahu do forem, které jsou  pedagogicky 
účinné, a přesto přizpůsobivé schopnostem žáků“ (Shulman 1987, s. 15). Tak je 
zahájen rozsáhlý program zkoumání didaktických znalostí obsahu (pedagogical 
content knowledge), které jsou chápány jako jeden z předpokladů účinnosti 
procesů vyučování a učení. 

Didaktické znalosti obsahu zahrnují „...ty nejúčinnější analogie, ilustrace, 
příklady, vysvětlení, slovní demonstrace, způsoby znázorňování a formulování 
tématu, které jej učiní srozumitelným pro jiné“ (Shulman 1987, s. 9). Jde 
o znalosti, které učiteli umožňují didakticky ztvárňovat obsahy, jimž se žáci 
mají učit. Didaktické znalosti obsahu jsou tedy jistou zvláštní formou znalostí 
pro vyučování, které umožňují učiteli transformovat znalosti učiva v kontextu 
podpory žákova učení.   
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Jaké výzkumy didaktických znalostí obsahu se provádějí?  
 

Koncept didaktická znalost obsahu vzbudil značnou pozornost zejména 
v oborových didaktikách. Zkoumá se tento typ znalostí např. v matematice 
(Marks 1990), v sociálních vědách (Gudmundsdottir, Shulman 1987), v anglic-
kém jazyku (Grossman 1990), v přírodních vědách (Van Driel et al. 1998, Gess-
Newsome et al. 1999) a v dalších vyučovacích předmětech. 
 
Co se ukazuje v těchto výzkumech? 
 

Ve výzkumech je zdokumentován vliv didaktických znalostí na učitelovo 
pedagogické jednání (vyučování). Didaktické znalosti obsahu jsou dyna-
mickým fenoménem, který učiteli umožňuje reprezentovat učivo mnoha 
různými způsoby tak, aby vyšel vstříc možnostem a problémům učení žáka 
(podrobněji viz Janík 2005, Slavík, Janík 2005). 
 
Jaké postupy, metody a techniky se používají 
 

Ve výzkumu (didaktických) znalostí učitele se využívají jak kvantitativní, tak 
kvalitativní výzkumné postupy a metody. Nejčastěji se uplatňuje testy peda-
gogických znalostí, asociační techniky, projektivní techniky, techniky založené 
na třídění (např. q-metodologie), metody verbalizace (např. hlasité uvažování), 
biografické metody (např. výzkum životního příběhu učitele) a jiné (přehled viz 
Janík 2005). 

 
3. Závěrem – úsilí o integrovaný výzkum vyučování-učení-učiva 

 

Výzkum vyučování, učení, učiva mohou být tři odlišné světy, které se 
v rámci dnešní diferenciace a specializace pedagogického výzkumu mohou 
uzavřít samy do sebe do té míry, že přestanou hledat svoji vzájemnou spojitost 
a podmíněnost. Přesto je v současné době patrné úsilí výzkumníků, kteří se 
pokoušejí studovat procesy vyučování a učení v jejich vzájemné souvislosti. 
Programově tento záměr vyjadřuje T. J. Shuell, když tvrdí, že „vyučování 
a učení jsou těsně provázány, tak těsně, že pro účely pedagogického výzkumu 
je žádoucí studovat je v jejich spojitosti – jako integrovaný celek, než jako 
oddělené jevy“ (1996, s. 743).  

Nejpozději od doby, kdy L. S. Shulman poukázal na skutečnost, že kate-
gorie obsahu je chybějícím paradigmatem pedagogického výzkumu (1986), je 
zdůrazňována skutečnost, že procesům vyučování a učení je vždy inherentní 
také kategorie obsahu (učiva). Začala se propagovat myšlenka, že výzkum by 
měl věnovat více pozornosti specifické povaze procesů vyučování a učení se 
v rámci určitého oboru či vyučovacího předmětu (matematiky, fyziky, mateřs-
kého či cizího jazyka, dějepisu, uměleckých oborů atp.).  
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Výše popsané skutečnosti přispěly k tomu, že pedagogický výzkum začal 
hledat integrující metodologické koncepce a jim odpovídající výzkumné 
nástroje, které by umožňovaly zkoumat vyučování-učení-učivo v jejich kom-
plexnosti a vzájemné provázanosti. 
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Centrum základního výzkumu školního vzdělávání 
 

 

Pedagogická fakulta MU v Brně byla úspěšná při podávání návrhu Centra 
základního výzkumu školního vzdělávání, který připravila ve spolupráci se Pedago-
gickou fakultou UK v Praze. Projekt, jehož poskytovatelem je MŠMT, začíná k 1. 3. 
2006 a potrvá do 31. 12. 2010. Na jeho řešení se za PdF MU v Brně budou podílet: 
PhDr. Jiří Němec, Ph.D., prof. PhDr. Josef Maňák, CSc., PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., 
Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D., Mgr. Petr Najvar, Mgr. Veronika Najvarová, PhDr. 
Marcela Miková a Mgr. Petr Knecht. 

Cílem řešení projektu je získat nové teoretické poznatky o strukturách, 
cílech, obsahu a procesech školního vzdělávání v měnících se ekonomických, 
sociálních a kulturních podmínkách společnosti a vyvodit z nich závěry pro 
vzdělávací politiku a školní praxi. Výzkumná činnost bude probíhat v těchto 
vzájemně provázaných tematických liniích: 
• adaptace struktur školního vzdělávání společenským potřebám a 

požadavkům; 
• cíle, obsahy a procesy školního vzdělávání a možnosti jejich inovačních 

proměn; 
• škola jako učící se organizace, možnosti a překážky jejího rozvoje. 
 

Výstupy vztahující se k první tematické linii se zaměří především na trans-
formaci vzdělávací soustavy ve střední Evropě a dalších vybraných evrops-
kých zemích a na analýzu naplňování principu spravedlivosti ve vzdělávání.  

Ve druhé tematické linii bude vypracována analýza požadavků zaintereso-
vaných sociálních skupin na školní vzdělávání a teoretický model tvorby kuri-
kula všeobecného vzdělávání. Cílem této linie bude rovněž komplexní analýza 
procesů vyučování a učení.  

Třetí tematická linie se bude zabývat školou jako organizační jednotkou a me-
todou případových studií prozkoumá vnější a vnitřní faktory, které ovlivňují její 
reálnou podobu. Cílem bude identifikace typů činností v mikroprostředí školy, 
které podporují její rozvoj. Základní výzkum se zaměří především na školní 
vzdělávání na úrovni povinné školní docházky. 
Řešení projektu je vedeno snahou přispět k vytváření teoretického základu 

zvyšování kvality a efektivnosti školního vzdělávání, zejména tím, že budou 
syntetizovány a kriticky zhodnoceny výsledky zahraničního badatelského úsilí 
a mezinárodních výzkumných projektů, dále budou realizovány vlastní empi-
rické výzkumy a jejich nálezy budou začleněny do mezinárodního poznatko-
vého fondu pedagogické vědy. 

 

Na základě návrhu projektu připravil Tomáš Janík 
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O logickém myšlení – nejen v pedagogice  
 

V prvním čísle letošního Bulletinu jsme se zamýšleli nad determinantami 
pedagogického výzkumu. K nejzákladnějším předpokladům, tak samozřejmým, 
že jsme je vůbec nerozvíjeli, patří logické myšlení. Tento požadavek neplatí jen 
pro vědeckou práci, ale je nezbytným axiomem projevu každého kulturního, 
vzdělaného člověka – a především ovšem pedagoga, který přece tomuto myšlen-
kovému stylu učí děti a mládež. Výcviku logického myšlení věnovali pozornost 
už staří národové, připomeňme aspoň antiku. Víme ovšem též, že kromě 
Aristotela působili také sofisté, kteří někdy porušovali etické normy a učili dělat 
ze slabšího argumentu silnější. 

Nemusíme být ani příliš obeznámeni s pravidly logického myšlení a i dnes 
narážíme občas (ba stále častěji) na hrubé porušení logiky (a etiky) v novino-
vých článcích nebo v projevech politiků. Avšak pedagogické časopisy, pokud 
se nechtějí zpronevěřit svému poslání, by se měly podobných manipulací 
s pravdou vystříhat, neboť jinak na sebe berou velkou odpovědnost. 

Nepříjemně mě proto překvapil krátký článek J. Valenty v Učitelských listech 
(2006, roč. 13, únor, s. 5) s názvem Klausova občanská výchova, v němž se z ne-
znalosti nebo záměrně překrucují fakta při posuzování aktu jmenování soudců. 
Autor píše, že prezident „ztrestá soudní čekatelku uplatňující svá ústavní práva 
tím, že ji nejmenuje do funkce“ a že když se obrátila o pomoc na ústavní soud, 
interpretuje to jako nevzdělanost. Autor ze své interpretace faktů vyvozuje závěr, 
že prezident maří úsilí všech učitelů učit žáky pozitivně ovlivňovat veřejné 
záležitosti. Avšak je možno vidět tuto situaci opačně. Prezident se přece řídí 
zákonem a nemusí jmenovat soudcem nikoho před dovršením požadovaného 
věku. Právě porušování zákona by vneslo do veřejnosti a výchovy příklad libo-
vůle. Jde zde o různý výklad prezidentových pravomocí, ovšem označíme-li pre-
zidentovo rozhodnutí jako „trestání“, vnášíme tím do problematiky subjektivní, 
zaujatý tón, který se vymyká logické úvaze. 

Aby autor ještě výrazněji demonstroval své postoje, nikoliv myšlení, uvádí 
další příklad. Posune smysl Klausova upozornění na nežádoucí aktivity nevlád-
ních a občanských organizací do jiné roviny a nevidí, že by mohly znamenat 
ohrožení demokracie, pokud by tyto organizace sledovaly politické cíle. Autor 
prezidentovo varování zesměšňuje a jeho význam překrucuje nařčením, že prý se 
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staví proti obráncům stromořadí, kteří chtějí zabránit jeho vykácení. Pravda je 
však jiná. Pokud jsme neztratili paměť, víme, jak např. jistá občanská organizace 
bojovala za svobodu slova, kterou nikdo neohrožoval tím, že obsadila televizi. 
V tomto zápolení za „pravdu“ se dokonce proslavili hrdinové tohoto boje – Jiří 
Ruml s nasazením života bojoval za ohroženou svobodu ve spacáku a páter Halík 
si přibral na pomoc samotného pána Boha a za vítězství těchto bojovníků 
dokonce sloužil v televizních zákopech mši. Nejde však o divadelní hrátky nebo 
o plané obavy. Uvědomme si, co dovedou provádět občanská sdružení a jiné 
zdánlivě neškodné organizace (někdy označované jako „ulice“), když se dovedně 
zmanipulují a navedou na cíl. Z „neškodných“ občanských aktivit se nejednou 
staly ničivé síly, které stály u zrodu diktátorských režimů i válek. Krvavé příkla-
dy je možno uvést ze současného muslimského světa. 

Druhý příklad, který má původ v alogickém myšlení a jenž mi již dlouho leží 
v hlavě, je vulgární pojednání o J. A. Komenském, které se, bohužel, také objevilo 
v Učitelských listech (2003/04, č. 6). Kontroverzní publicista B. Blažek diagnostiko-
val bez uvedení důkazu J. A. Komenského jako geniálního psychopata, podle něhož 
se prý dodnes řídí někteří pedagogové, čímž vlastně pedagogice a školství škodí. Je 
neuvěřitelné, jak lze zcela překroutit a převrátit nějaké myšlenky a koncepce, jestliže 
se zlovolně vytrhnou z kontextu a dobových souvislostí. Jak bychom potom hodno-
tili názory Platónovy, Rousseauovy a jiných myslitelů na výchovu dětí! K útoku na 
Komenského se pohotově připojil též D. Dvořák, který dokonce Komenského 
obvinil z propagace války. Souhlas k publikování těchto „objevných“ názorů dala 
redaktorka Učitelských listů J. Hrubá tvrzením, že prý přece v demokracii „každý 
má na svůj názor právo“. Nemá, jde-li o zjevnou lež, nepravdu nebo urážku. 

V uvedených projevech představitelů naší „vysoké kultury a morálky“ je celá 
řada prohřešků proti logice, etice, zdravému rozumu i obyčejné slušnosti. Jejich 
argumentace často pracuje s těmito výroky: spíš intuitivně, zdá se, dokonce jsem 
slyšel, do určité míry, obávám se, mě děsí, nelíbí se mi atd., což nepřispívá 
k přesnosti suverénně pronášených soudů a závěrů. Zajisté je možno mluvit cokoliv, 
o čemkoliv a jakkoliv, ale snad jen v podřadné hospodě u piva. Nelze publikovat 
nepravdy a hrubé výmysly nebo pronášet urážky na veřejnosti a v médiích, hlásících 
se ke kulturní vrstvě společnosti. Pokud vím, kromě F. Morkese z Pedagogického 
muzea J. A. Komenského se nikdo k uvedeným blasfemiím kriticky nevyjádřil. 
Svědčí to snad o otupělosti nebo lhostejnosti veřejného mínění, anebo uvedení autoři 
nestojí za povšimnutí? Ale oni a jim podobní zřejmě působí ve stejném duchu dál a 
šíří svou „kulturu“ a „morálku“ ke škodě celé společnosti, a proto je nutné se proti 
této myšlenkové anarchii chránit a bojovat s ní. Uvedli jsme tyto případy alogického 
myšlení a nevědeckého zkreslování faktů proto, abychom se na nich poučili a 
varovali se jich ve své práci a podle možností s nimi také bojovali. 

                                 Josef Maňák 
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Výzkum v oblasti učení a vyučování cizích jazyků 
 

S prvními cílenými výzkumy v dané oblasti se můžeme setkat již na konci 19. 
století. Jsou úzce spojeny s rozvojem lingvistických disciplín a vědecké pedago-
giky, ale teprve ve 40. letech dvacátého století se stalo cizojazyčné vyučování 
předmětem systematického zkoumání. Jako vědecká disciplína se tento výzkum 
etabluje v Západní Evropě během posledních asi třiceti let.  

Zhruba od 70. let dvacátého století se výraznějším způsobem mění chápání 
výzkumu v oblasti učení a vyučování cizích jazyků. Do centra pozornosti se 
dostávají oblasti jako učení orientované na žáka, zkoumání vlastního procesu 
učení a zdůraznění relevance pro praxi, empirie a interdisciplinarita. Významný 
podíl na tomto směru vývoje, který můžeme pozorovat v posledních asi třiceti 
letech, má poměrně mladý akademický obor zabývající se právě procesem výuky 
cizích jazyků a chápající výuku cizích jazyků jako komplex nejrůznějších faktorů 
a předmět zkoumání sui generis. 

Tento výzkum se zabývá řízenou výukou a učením se cizích jazyků 
v edukačním procesu žáků a stanovuje si teoretické i praktické cíle. Teoretický 
cíl lze definovat jako snahu o porozumění tomu, jak se vytváří a rozvíjí cizo-
jazyčná kompetence, jejím jednotlivým aspektům a faktorům a jejich vzájemným 
vztahům, které ovlivňují proces osvojování si jazyka ve výuce. Praktickým 
cílem je poté na základě dosažených teoretických cílů a empiricky ověřených 
návrhů vytvořit konkrétní postupy a náměty pro zlepšení procesu učení i 
vyučování cizích jazyků. Mezi oběma aspekty lingvodidaktického výzkumu tak 
nevzniká hierarchický vztah, teorie a praxe se navzájem doplňují a stojí v úzké 
interakci (Edmonson, House 2000, s. 4). 
 
Charakteristika výzkumu  
 

Tento výzkum lze charakterizovat třemi základními znaky: orientace na žáka, 
empirie, interdisciplinarita/integrace.  
• Výzkum orientovaný na žáka vychází z faktu, že principy chování/postupy 

učitele nemohou být stanoveny bez toho, aniž by se současně nebo 
v předchozí fázi výzkumu nezkoumalo jejich působení na žáka. Neboť tak by 
se mohlo stát, že i efektivní výukové metody, které nereflektují individuální 
učební styly, strategie a techniky, motivaci či cizojazyčné schopnosti apod., 
by ve svém důsledku nemusely vést k úspěšnému cíli. 

• Empirie znamená, že hypotézy musí vyplynout z reálné učební situace, a 
proto nelze automaticky přebírat teorie z jiných vědeckých disciplín (např. 
lingvistiky či psychologie) a bez přezkoumání toho, zda jsou relevantní pro 
zkoumání procesu učení a vyučování cizích jazyků, je pak aplikovat.   
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• Interdisciplinarita či integrace v dané souvislosti znamená, že tento výzkum 
musí zohlednit celý komplex faktorů – lingvistické, sociolingvistické, 
psychologické, didaktické apod. Z komplexnosti faktorů působících na proces 
učení a vyučování jazyků vyplývá, že pro výzkum v této oblasti je relevantní 
řada vědeckých disciplín a jejich výzkumné metody, zejména pak lingvistiky, 
psychologie, pedagogiky, sociologie, výzkumu v oblasti osvojování prvního 
(L1) a druhého (L2) cizího jazyka, aplikované lingvistiky a didaktiky cizích 
jazyků. Interdisciplinární a integrální aspekt tohoto výzkumu je zřetelně vidět 
v následujícím příkladě: Vezměme si pojem „obtíže při učení se jazyku“, 
který implikuje celý komplex faktorů. Stane-li se tato oblast předmětem 
výzkumu, je možné k ní přistupovat z několika zorných úhlů, z pohledu 
různých disciplín. Lingvistika se dívá na problematiku obtíží jako na 
komplexní jev; ze sociologického hlediska způsobuje obtíže například napjatá 
a „nepřátelská“ atmosféra ve třídě; z didaktického hlediska může způsobit 
závažné obtíže při osvojování jazyka například nevhodný způsob prezentace 
nového učiva, a to jak učitelem tak také jeho zpracováním v učebnici. 
V tomto výčtu pak nemůže dále chybět psychologie s problematikou 
motivace k učení se jazykům (srov. Edmonson, House 2000, s. 6-7). 

 
Předmět výzkumu 
 

Jak již vyplývá ze samotného pojmu, je předmětem tohoto výzkumu jak cizo-
jazyčná výuka, tak vlastní proces učení se cizím jazykům, přičemž oba tyto 
aspekty jsou spolu velmi úzce spojeny. Zdůraznit je ale třeba také fakt, že to, co 
je vyučováno, není v žádném případě identické s tím, co se žák naučí. Z toho pak 
vyplývá, že výzkum v oblasti vyučování jazyků předpokládá realizaci výzkumu 
v oblasti učení se jazyků v tom smyslu a s tím cílem, aby se každý metodicko-
didaktický směr výuky cizích jazyků mohl opřít o seriózní výzkum v oblasti 
učení se jazykům. Absolutní oddělování obou součástí však není smysluplným, 
neboť obě jsou ve vzájemné interakci.  

V odborné – zejména pak zahraniční literatuře – existuje řada modelů pro 
vymezení předmětu výzkumu v oblasti procesu učení a vyučování cizích jazyků. 
Jak bylo naznačeno výše, je tento proces ovlivňován celou řadou faktorů. Teprve 
při jejich vymezení lze zodpovědět otázky týkající se volby odpovídajících 
výzkumných strategií, přičemž pak jednoznačné vymezení cílů a předmětu vede 
k volbě odpovídající výzkumné metody. Komplexnost a složitost faktorů 
ovlivňujících cizojazyčné učení a vyučování a zároveň se tak stávají předmětem 
tohoto výzkumu názorně popisují Edmonson a House (2000, s. 27).  
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Učení a vyučování cizích jazyků jako komplex faktorů 
 

SOCIOLOGICKÉ a POLITICKÉ FAKTORY 
- status cizího jazyka v dané společnosti/kultuře 

- jazyková politika dané země 
- role cizojazyčného vyučování ve vzdělávání 

- ekonomický status dané země 
… 
 

OSOBNOSTNÍ 
FAKTORY  
(UČITEL + ŽÁK) 
- dosavadní vzdělání 
- „inteligence“ 
- jazykové 

schopnosti/nadání 
- motivace/zájem 
- osvojené cizojazyčné 

kompetence 
- osobnostní znaky   

(např. učební styl) 

VYUČOVÁNÍ  
- cíle 
- učivo 
- výukové metody 
- principy výuky 
- typy cvičení 
- učebnice 
- kurikulum 

ORGANIZACE 
- jakém rozsahu je 

jazyková výuka 
realizována (kdy, jak, 
jak často atd.) 

- materiální zázemí 
- počet žáků ve třídě 
- atd. 

VĚDECKÉ FAKTORY 
výsledky výzkumů a hypotézy z: 

- výzkumu učení a vyučování cizích jazyků 
- aplikované lingvistiky 

- pedagogiky 
- psychologie 
- sociologie 

- psycholingvistiky 
… 

(upraveno podle Edmonson 1984, s. 57 In: Edmonson, House 2000, s. 27) 
  
 
Směry ve výzkumu učení a vyučování jazyků 
 

V této oblasti lze rozlišit v současné době dva směry tohoto výzkumu v závis-
losti na tom, zda je objekt výzkumu předem analyzován, aby se předem určená 
část mohla zkoumat, nebo zda se uplatňuje spíše holistický přístup, který má za 
cíl získat celkový pohled na daný proces nebo jev.  
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předmět je zkoumán analyticky                    
přístup: „Top-down“ 
testování hypotéz  
vychází z teoretických pozic a poté 
se realizuje empirický výzkum                           

 předmět je zkoumán holisticky  
přístup „Bottom-down“  

získávání hypotéz  
empiricky získané údaje slouží 
k vytváření/získávání hypotéz 

 
kontrolovaný výzkum                             explorativní výzkum 

Kontrolované pojetí statistických výsledků stojí v protikladu 
k explorativnímu/interpretativnímu přístupu k datům. Pojem „kontrola“ se vztahuje 
ke každému faktoru daného procesu, který není přímým předmětem zkoumání, a 

proto je třeba je „vyjmout“, tedy „kontrolovat“. 
 
data se měří                                      data se interpretují 
   
kvantitativní výzkum                              kvalitativní výzkum  

Oba tyto typy výzkumu nelze stavět do opozice a polarizovat je.  
Oba se navzájem doplňují. 

 
metody experimentu, měření                        etnografické metody 
 

Experimentální metody mohou být dále exemplifikovány pomocí „psycho-
metrických“ výzkumů. Etnografické studie – pokusy pozorovat skutečnost bez 
„předsudků“, tzn. aniž by se stanovilo, co se má zkoumat a jaké instrumenty 
k řešení se použijí. V oblasti etnografického přístupu se používají často „introspek-
tivní“ nebo „subjektivní“ výzkumné metody. Výchozí myšlenka je jednoduchá: 
Jestliže chce výzkumník vědět, co se odehrává v hlavách žáků, proč se jich jedno-
duše nezeptá?  

Vyjdeme-li z tohoto předpokladu či myšlenky, můžeme identifikovat čtyři 
metody k získání „dat o sobě“ (self-reporting data): 
• Deník – žáci si vedou deník, ve kterém si zaznamenávají své subjektivní 

učební úspěchy, obtíže, obavy apod. Stejně tak to mohou dělat učitelé. 
• Hlasité přemýšlení – během plnění nějakého úkolu (např. překladového 

cvičení) mají zkoumaní jedinci nahlas popisovat své postupy (za nebo bez 
přítomnosti učitele či pozorovatele). 

• Nestrukturovaná interpretace – žákům je dána pomocí interview nebo 
skupinového rozhovoru možnost po hodině nebo určité sekvenci, aby se 
vyjádřili k problémům, postojům, aby je komentovali a interpretovali. Možné 
s videem, kazetou. 
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• Využití metod zkoumání tzv. „subjektivních teorií“ – zjišťování postojů 
a mínění žáků ohledně procesu učení a vyučování cizího jazyka pomocí 
různých otázek (srov. Edmonson, House 2000, s. 39-40). 

 
Kvalitativní výzkum v oblasti učení a vyučování cizích jazyků 
 

Kvalitativně empirický výzkum se snaží především o uchopení předmětu 
výzkumu celostně a kontextuálně. Jeho typickými znaky jsou: 
• aplikace a jeho vývojová orientace, 
• orientace na žáka, 
• podmíněnost svým předmětem výzkumu, 
• zaměřenost na proces a reflexi, 
• uznávání hranic lidského poznávání, 
• zprostředkovávání kolektivního, společně sděleného a z hlediska perspektivy 

a vývojového stupně odlišných myšlenkových struktur (srov. Faerch, Kasper 
1987, Grotjahn 1993, Edmonson, House 2000). 

 
Charakteristické znaky výzkumu v oblasti učení a vyučování cizích jazyků 
• Tento výzkum se pokouší díky svému interdisciplinárnímu přístupu blíže 

osvětlit institucionalizované učení se cizím jazykům z různých úhlů pohledu a 
na tomto základě za pomoci empiricky ověřených výsledků vytvořit 
náměty/impulsy pro proces zprostředkování cizího jazyka.  

• Učení se cizímu jazyku je ovlivňováno velkým množstvím různých faktorů. 
• V tomto výzkumu se využívá více výzkumných metod, které se navzájem 

doplňují. 
• Institucionalizovaný rámec učení se cizím jazykům je úzce spojen 

s historickými a jazykově politickými faktory, které spolu ovlivňují 
cizojazyčnou výuku. Totéž platí pro „institucionalizované“ zkoumání procesu 
učení a vyučování cizích jazyků.  

• Pro tento výzkum poskytuje lingvistika významná a důležitá východiska, 
která však nelze pro dané účely přebírat bez kritického reflektujícího pohledu. 
Je třeba odbourat tradiční protiklad mezi systemizujícím pohledem na jazyk 
a sociálním použitím jazyka, což se projevuje v různých teoriích osvojování 
jazyka. Je třeba se snažit o integraci obou přístupů. 

• Rovněž je třeba integrovat dva dichotomní přístupy v procesu osvojování 
cizího jazyka: behaviorální a kognitivní. Kognitivní přístup v protikladu 
k behaviorálnímu říká, že dosažené vědomosti (např. o systému jazyka) 
a získané zkušenosti se mohou při učení se jazyku smysluplně aktivizovat; 
výuka má nabídnout zkušenosti, které jsou pro žáka významné; žák může 
a má být konfrontován s „problémy“, o učení a o cizím jazyce se ve výuce 
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může hovořit; chyba je chápána jako něco potřebného, protože vyloučení 
nesprávných hypotéz je velmi důležité pro vytvoření hypotéz správných.  

• Úspěšnost při učení a kvalitu výuky nelze oddělovat od výukových metod 
používaných v cizojazyčné výuce. Hledání „nejlepší“ metody nemá smysl, 
a to jak v teorii tak i praxi. 

• Osvojování cizího jazyka probíhá za jiných podmínek než osvojování 
prvního/mateřského jazyka. 

• Pro určité aspekty cílového jazyka platí při osvojování cizího jazyka obecně 
formulovatelná vývojová stadia, která mohou být pravděpodobně osvětlena 
pomocí typů kognitivního zpracování obsahů spojených s typem úloh. Jaké 
závěry lze z tohoto faktu vyvozovat je doposud nejasné. 

• Kognitivní, sociální a afektivní faktory ovlivňují individuální úspěšnost při 
osvojování cizího jazyka. Je pravděpodobné, že se tyto individuální faktory 
navzájem doplňují a jsou v úzké korelaci s faktorem věku. 

• Jazyková produkce v procesu učení se jazyku poskytuje nepřímé odkazy na 
interní procesy při této produkci i vlastním učení; např. jak ovlivňují učení 
cizímu jazyku znalosti/vědomosti mateřského jazyka nebo používání 
učebních strategií (kognitivní, komunikativní). 

• Podstata interakce v cizojazyčné výuce je s vysokou pravděpodobností pro 
úspěch ve výuce i učení rozhodující. Bádání v oblasti interakce tak 
představuje ústřední úlohu pro tento výzkum. Zásadní význam zde hraje to, 
jak učitelé realizují a koncipují svoji roli. 

• Doposud byla vytvořena celá řada různých hypotéz, jaké učební činnosti 
obzvláště aktivizují žáka (podporují proces učení) a proč tomu tak je. Mnohé 
z těchto hypotéz zdůrazňují aktivní podíl žáka na vyučovacím procesu (ale 
i vlastním procesu učení). Je pravděpodobné, že při snaze vymezit pojem 
„dobrá“ výuka řada těchto hypotéz působí společně. Jako určitou bilanci 
k současnému stavu bádání lze konstatovat: jazykové vyučování by mělo být 
transparentně strukturované a mělo by nabízet jak možnosti pro získání 
vhledu do systému cizího jazyka, tak také nabídnout četné možnosti pro 
komunikativní užití jazyka (srov. Edmonson, House 2000, s. 331-333). 

 
Současný lingvodidaktický výzkum  
 

Témata, jež v současné době stojí v centru pozornosti domácího i zahraniční-
ho výzkumu v oblasti učení a vyučování cizím jazykům, ve většině případů od-
povídají základním požadavkům, jež na ně mají moderní pojetí výuky i nové po-
znatky lingvistiky, psychodidaktiky, psychologie učení, sociologie aj., tedy jsou 
orientována na žáka, empirii a vykazují interdisciplinární charakter.  
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Současný lingvodidaktický výzkum se zabývá jednak tzv. „klasickými“ tématy, 
jako práce s gramatikou (např. Zimmermann, Wißner-Kurzawa 1985, Perdue, Klein 
1992, Voit, Martini 1993, Podrápská 2002), slovní zásobou (např. Missler 1999, 
Janíková 2004), práce s textem v cizojazyčné výuce (např. Börner, Vogel 1996, 
Marx 2003) či cizojazyčnými učebnicemi a učebními materiály (např. Gick 1989, 
Neuner 1994, Bausch, Christ, Krumm 1999, Janíková 2004). Přistupuje se k nim 
však v komplexnějším a integrovanějším pojetí, než tomu bylo dříve.  

K nejaktuálnějším tématům pak je možné zařadit: autonomie a učení a vyučová-
ní cizích jazyků (např. Holec 1981, Ellis, Sinclair 1989, Zimmermann, Schunk 1989, 
Scharle, Szabó 2000, Benson 2001, Wenden 2002, Tandlichová 2004, Janíková 
2005), učební styly a strategie (např. Edmonson, House, Kasper, Stemmer 1984, 
Rubin 1987, Cohen 1988, Bialystock 1990, O’Malley, Chamot 1990, Oxford 1990, 
Ellis 2003, Vlčková 2005), práce s chybou (např. Rinas 2002, Gnutzmann, Kiffe 
1993, Edmonson 1993), jazykové portfolio jako nástroj k rozvoji samostatného 
učení, sebehodnocení a zvýšení motivace (např. Legutke 2001, 2002, Legutke, Lortz 
2003), raná výuka cizích jazyků (např. Gogolin 1995), cizojazyčná výuka u 
handicapovaných i nadaných žáků (např. Pýchová 1997, Janíková, Bartoňová 
2003), moderní jazykové kurikulum (např. Cotterall 2000, Vogt 2004), interkulturní 
aspekt jazykové výuky (např. Finkbeiner, Koplin 2001, Finkbeiner 2006). K neméně 
aktuálním tématům pak patří oblasti jako cizojazyčná výuka a informační techno-
logie – blended learning (např. Schneider 2003, 2004), bilingvismus, výuka jiných 
předmětů v cizím jazyce nebo profesní jazyková výuka. 
 
Závěrečné slovo – k české didaktice cizích jazyků a jejímu výzkumu 
 

Česká didaktika cizích jazyků se může ve své nedávné minulosti právem 
pyšnit řadou vynikajících osobností, jež pozvedly její úroveň nejen v domácím, 
ale i mezinárodním kontextu. K nejvýznamnějším přestavitelům, jež působili 
v dané oblasti převážně během dvacátého století můžeme zařadit takové 
osobnosti, jako: J. Hruška, L. V. Kopeckij, V. Příhoda, I. Poldauf, V. Cícha, V. 
Veselý, R. Purm, E. Beneš, V. Barnet, F. Malíř nebo I. Pýchová. Dodnes svými 
pracemi obohacují českou didaktiku cizích jazyků její nestoři, mezi něž patří 
například: S. Jelínek, J. Hendrich, L. Ries, R. Choděra či J. Mothejzlíková.  
Česká didaktika cizích jazyků již řadu desetiletí usiluje o to, aby mohla být 

uznána jako vědecká disciplína. Významným krokem na této nelehké cestě se stává 
koncem dvacátého století možnost získání vědeckých titulů v didaktice cizích 
jazyků v rámci doktorského studia v oboru „Pedagogika“ na PdF UK v Praze a poté 
i PdF MU v Brně. Některá vysokoškolská pracoviště poskytují navíc v posledních 
letech didaktikům cizích jazyků možnost se habilitovat. V roce 2005 pak získává 
akreditaci nový studijní program doktorského studia „Filologie – didaktika kon-
krétního jazyka“ na FF UK v Praze.  
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Toto – pro didaktiku cizích jazyků – velmi příznivé klima má pro její další 
rozvoj zásadní význam, a to nástupem vzdělaných a dále se vzdělávajících bada-
telů mladší generace a zejména pak zvýšeným počtem stále kvalitněji provádě-
ných lingvodidaktických výzkumů. Velkým přínosem jsou rovněž mnohem větší 
možnosti konfrontace a výměny zkušeností se zahraničím.  

Velmi výstižnou charakteristiku současné české didaktiky cizích jazyků a 
několik doporučení pro její další úspěšný rozvoj podává František Malíř v publiko-
vaném rozhovoru s Radomírem Choděrou (srov. Choděra, Ries, 1999, s. 134-135), 
jehož slova jsou na tomto místě použita jako závěrečné „memento“.  
F. Malíř zde mimo jiné říká: 
• „Vytvoření badatelského centra při některé z kateder by bylo nanejvýš 

žádoucí… Nesporně by to přispělo ke zvyšování kvality teorie a praxe výuky 
cizích jazyků a k posílení mezinárodní prestiže. Velký význam by mělo v této 
souvislosti soustředění informací o pramenech, a to jak knižních, tak 
periodikách, které došly ze zahraničí a vznikají na domácích univerzitách 
(volně upraveno). 

• Na otázku tazatele, zda má česká didaktika cizích jazyků šanci prosadit se 
v mezinárodním kontextu, Malíř odpovídá: „Já myslím, že může, a že nebýt té 
okolnosti, že většina prací je psána českým jazykem, který není jazykem 
světovým, že by její prestiž byla daleko větší. Je ale také pravda, že řada našich 
didaktiků cizích jazyků již publikovala v zahraničních časopisech, vystupovala 
na kongresech nebo vydala dokonce svá díla v cizím, světovém jazyce. Celkem 
lze říci, že česká didaktika cizích jazyků drží v některých oblastech krok s úrovní 
evropské, někdy i světové. Potřebovala by však mnohem větší podporu 
hraničních věd, jako je psychologie učení cizím jazykům, psycholingvistiky, 
fyziologie, sociologie a dalších oborů... Bylo by také zapotřebí většího počtu 
empirických výzkumů, které jsou často velmi nákladné a vyžadují většinou 
týmovou spolupráci.“ 

• Vzhledem k pořádání kongresů, sympozií a seminářů by Malíř organizátorům 
doporučil: „Hlavním nedostatkem je jejich polytematičnost, což znemožňuje 
jít v jednotlivých tématech do hloubky. Dalším nedostatkem je jejich malé 
zaměření na empirické výzkumy…“ 

 
Literatura    
 

BAUSCH, K.-R., CHRIST, H., KRUMM, H.-J. (eds.) (1999): Die Erforschung von Lehr- 
und Lernmaterialien im Kontext des Lehrens und Lernens fremder Sprachen. Tübingen: 
Narr. 
BENSON, P. (2001): Teaching und Researching Autonomy in Language Learning. 
Longman.  
An imprint of Pearson Education. Harlow, England – London – New York – Reading,  



 

 40 

    Massachusetts – San Francisco, Toronto – Don Mills, Ontario – Sydney – Tokyo –  
    Singapure – Hong Kong – Seoul, Taipel – Cape Tlen – Madrid – Mexico City –  
    Amsterdam – Munich – Paris – Milan. 
BIALYSTOCK, E. (1990): Comunication Strategie. A Psychological Analysis of Second- 
    Language Use. Oxford: Basil Blackwell. 
BÖRNER, W., VOGEL, K. (eds.) (1996): Texte im Fremdsprachenerwerb. Verstehen und  
    Produzieren. Tübingen: Narr. 
CHODĚRA, R., RIES, L. (1999): Výuka cizích jazyků na prahu nového století (I). Ostrava:  
    Ostravská univerzita. 
COHEN, A. (1988): Strategies in Learning and Using a Second Language. London:  
    Longman. 
COTTERALL, S. (2000): Promoting learner autonomy through the curriculum: principles 
for designing language courses. In ELT-Journal, 54(2), s. 109-117. 
CHRIST, H. (2005): Beobachtungen bei der Arbeit mit dem „Europäischen Portfolio der  
    Sprachen“. In MÜLLER-HARTMANN, A.; SCHOCKER v. DIRTFUTH, M. (Hr.):  
    Aufgabenorientierung im Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr, s. 348-358.  
EDMONSON, W. J. (1993): Warum haben die Lehrerkorrekturen manchmal negative  
    Auswirkungen. In: Fremdsprachen Lehren und Lernen, 22, s. 57-75. 
EDMONSON, W.J., HOUSE, J., KASPER, G., STEMMER, B. (1984): Learning the  
    Pragmatics of Discourse. In: Applied Linguistic 5/2, s. 113-127. 
EDMONSON, W., HOUSE, J. (2000): Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen:  
   Francke Verlag. 
ELLIS, G., SINCLAIR, B. (1989): Learning to Learn English: a Course in Learner 
Training. Cambridge: Cambridge University Press. 
ELLIS, R. (2003): Task-based language learning and teaching. Oxford: OUSTR. 
FAERCH, C.; KASPER, (eds.) (1987): Introspection in Second Language Research.  
    Clevedon: Multilingual Matters. 
FINKBEINER, C.; KOPLIN (2001): Fremdverstehensprozesse und interkulturelle Prozesse  
    als Forschungsgegenstand. In MÜLLER-HARTMANN, A.; SCHOCKER v.  
    DIRTFUTH, M. (Hr.): Qualitative Forschungsansätze im Bereich Fremdsprachen lehren  
    und lernen. Tübingen: Narr, s. 114-136.  
FINKBEINER, C.(Hr) (2006): The ABC's of Cultural Understanding and Communication:  
    National and International Adaptations. Greenwich, CT: Information Age Publishing. 
GICK, C. (1989): Fördern Lehrwerke die Autonomie der Lerner? In: MÜLLER, M. et al. 
    (Hg.): Autonomes und partnerschaftliches Lernen. Berlin-München-Wien-Zürich-New  
     York: Langenscheidt, s. 163-186. 
GNUTZMANN, C.; KIFFE, M. (1993): Mündliche Fehler und Fehlerkorrektur –  
    Lernerurteile im Hochschulbereich. Zur Einstellung von Studierenden der Anglistik. In:  
    Fremdsprachen Lehren und Lernen, 22, s. 91-108. 
GOGOLIN, I. (1995): Fremdsprachen im Vorschul- und Primarbereich. In: BAUSCH, K.-
R.; CHRIST, H.; KRUMM, H.-J. (eds.): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen:  
    Francke Verlag, 3. Auflage, s. 104-109.  
GROTJAHN, R. (1993): Qualitative vs. Quantitative Fremdsprachenforschung: eine  
    klärungsbedürftige und unfruchtbare Dichotomie. In: TIMM, P.-J., VOLLMER, H. (eds.)  
    Kontroversen in der Fremdsprachenforschung. Bochum: Brockmeyer, s. 223-248. 
HOLEC, H. (1981): Autonomy in Foreign Language Learning. Oxford: OUP. 
JANÍKOVÁ, V., BARTOŇOVÁ, M. (2003): Výuka němčiny u žáků se speciálními  



 

 41

    vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita. 
JANÍKOVÁ, V. (2004): Pedagogická, psychologická a lingvistická východiska osvojování  
    cizojazyčné slovní zásoby. Habilitační práce. Brno: Masarykova univerzita. 
JANÍKOVÁ, V.(2004/2005): Osvojování cizojazyčné slovní zásoby a učební strategie. In 
Cizí  jazyky, roč. 48, č. 2, s. 42 - 44.  
JANÍKOVÁ, V. (eds.) (2005): Autonomie v procesu učení a vyučování cizích jazyků. Brno:  
    Masarykova univerzita. 
LEGUTKE, M. (2001): Portfolio für Sprachen – in der Grundschule? Anmerkungen zu 
einem hessischen Pilotprojekt. Grundschulunterricht. In Sonderheft Fremdsprachen,   
    48/4, s. 20-30. 
LEGUTKE, M. (2002): Das Junior-Portfolio als didaktische Herausforderung: Anmerkungen  
    zur Selbst- und Fremdbewertung im Fremdsprachenunterricht der Grundschule. In:  
    BARKOWSI, H., FAISTAUER, R. (Hr.), ...in Sachen Deutsch als Fremdsprache.  
     Festschrift für Hans-Jürgen Krumm zum 60. Geburtstag, Baltmannsweiler: Schneider,  
    s. 104-120.  
LEGUTKE, M., LORTZ, W. (Hr.) (2002), Mein Sprachenportfolio, Frankfurt/M.: 
Diesterweg 
MARX, N. (2003): "English really can help, can't it? Hör- und Leseverstehen im Deutsch 
als Tertiärsprache". In: J. ECKERTH (Hrsg.), Empirische Arbeiten aus der 
     Fremdsprachenerwerbsforschung. Beiträge des Hamburger  
    Promovierendenkolloquiums Sprachlehrforschung, Bochum: AKS-Verlag  
     (Fremdsprachen in Lehre und Forschung. Band 33), 97-121. 
MISSLER, B. (1999): Fremdsprachenlernerfahrungen und Lernstrategien. Eine 
empirische Untersuchung. Tübingen: Stauffenburg Verlag. 
NEUNER, G. (1994): Lehrwerkforschung – Lehrwerkkritik. In: KAST, B., NEUNER, G.  
    (Hg.), s. 8-22. 
O’MALLEY, J.M., & CHAMOT, A.U. (1990): Language learning strategies in second 
language acquisition. Cambridge etc: CUSTR. 
OXFORD, R.L. (1990): Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know.  
    Boston: Heinle & Heinle. 
PERDUE, C., KLEIN, W. (1992): Why does the production of some learners not  
    grammaticalize? In: Studies in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge  
    University Press. 
PODRÁPSKÁ, K. (2002): K možnostem vizuálního a verbálního ztvárnění gramatického  
    učiva v učebnicích německého jazyka pro základní školu (disertační práce). Praha: UK.  
RINAS, K. (2002): Untersuchungen zu einigen frequenten Fehlern deutschlernender  
    Tschechen. (rigorózni práce) Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav  
    germanistiky, nordistiky a nederlandistiky. 
PÝCHOVÁ, I. (1997): Jazykově nadaný žák. Návrh pedagogické metody identifikace 
    cizojazyčného nadání. In Pedagogika, roč. XLVII, č. 4, s. 355-371. 
RUBIN, J. (1987): Learner strategies: theoretical assumptions, research history and 
     typology. In WENDEN, A., RUBIN, J. (eds.): Learner Strategies in Language  
     Learning. Englewood Cliffs: Prentice Hall. 
SCHARLE, Á., & SZABÓ, A. (2000). Learner autonomy. A guide to developing learner 
responsibility. Cambridge: Cambridge University Press. 



 

 42 

SCHNEIDER, S. (2003): Evaluation von E-Learning. Eine Studie im Rahmen des 
Projektes 'Linguistik Virtuell'. In: LEGUTKE, M., RÖSLER, D. (Hr.): 
Fremdsprachenlernen mit  
    digitalen Medien. Tübingen: Narr, s. 247-276.  
SCHNEIDER, S. (2004): Blended Learning in Teacher Education: An Action Research  
    Approach. In: The Virtual Linguistics Campus: Conception, Implementation, Teaching  
    and Research. Frankfurt/M.: Lang.  
VLČKOVÁ, K. (2005): Strategie učení cizímu jazyku. Disertační práce. Brno: PdF MU. 
VOIT, H., MARTINI, M. (1993): Selbstentdeckendes, lebendiges Grammatiklernen. In:  
    Fremdsprache Deutsch, č. 2, s. 49-54. 
VOGT, K. (2004): Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen: Inhalte,  
    Ziele, Diskussion. In: Der fremdsprachliche Unterricht - Englisch, 38/3, s. 48 - 51. 
WENDEN, A.-L. (2002). Learner development in language learning. In: Applied 
Linguistics 23 (1), s. 32-55.  
 ZIMMERMAN, B. J., SCHUNK, D. H. (Eds.) (1989): Self-regulated learning and 
academic  achievement. New York: Springer. 
ZIMMERMANN, G., WIßNER-KURZAWA, E. (1985): Grammatik lehren, lernen,  
   selbstlernen. Ismaning: Hueber. 
 

Příspěvek vznikl v souvislosti s řešením výzkumného grantového projektu GA ČR 
406/05/2107 „Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka“. 

 
Věra Janíková (Katedra německého jazyka a literatury PdF MU) 

 
 



 

 43

Srovnání hodnotových preferencí žáků ve věku 14-15 let v ČR a v Rakousku 
 
 

Úvod  
 

Pojmem hodnota se obecně rozumí to, čemu jedinec či skupina přikládá vý-
znam, co považuje za důležité, co je pro jedince explicitně či implicitně žádoucí. 
Formování hodnot je v pedagogické souvislosti uváděno jako hodnotová vý-
chova nebo výchova k hodnotám. Vzhledem k poklesu vlivu rodiny i dalších 
institucí jako je obec a stát na utváření osobnosti dítěte, je třeba více propracovat 
hodnotovou výchovu ve školách. Jedním z předpokladů pro hodnotovou výchovu 
je identifikace současného rozložení hodnotových preferencí žáků.  

Tomuto tématu se v poslední době v České republice věnoval například 
Quesnell (2002). Na základě výsledků jeho výzkumu se ukázalo, že u české 
mládeže sice převažují optimisté, ale většina z nich je nedůvěřivá ke změnám. 
Velká většina se nepřiklání k žádné oficiální církvi. Tyto postoje jsou do 
značné míry ovlivněny tlakem okolí. Výzkum ukázal, že intenzita víry vý-
znamně ovlivňuje téměř všechny postoje a názory. Velmi vysoké procento 
respondentů vyjádřilo silnou touhu po blízké osobě. Rodina je pro ně velmi 
důležitá. Možná překvapivě pozitivně hodnotí význam a užitečnost školy pro 
přípravu pro jejich budoucnost. Jak je pro období dospívání typické, jsou zmí-
táni mnohými obavami, strachy, nejistotami. Přesto však většina z nich má 
pocit, že jejich život má smysl.   
 
Cíl výzkumu 
 

Výzkumná sonda byla provedena v rámci řešení výzkumného úkolu pro-
jektu č. 28/05 „Výchova k hodnotám v transkulturním srovnání” finančně 
podpořeného Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity.  

Cílem výzkumné sondy je srovnání hodnotových preferencí dětí ve věku 
14 až 15 let ve vybraných školách v Rakousku a v České republice. Na začát-
ku výzkumné sondy jsem si zformulovala dvě základní výzkumné otázky: 
• Které z vybraných morálních hodnot nejvíce preferují žáci ve věku 14 až 

15 let? 
• Existují výrazné rozdíly v míře preference morálních hodnot u žáků 

obdobných typů škol v Rakousku a v Čechách? 
 
Metoda 
 

Výzkum byl realizován pomocí dotazníku vlastní konstrukce. Byl zaměřen 
na zjišťování míry preference jednotlivých morálních hodnot. Základem byla 
metoda párového srovnávání. Respondentům bylo předloženo celkem 11 hod-
not, uspořádaných do dvojic (každá s každou), tedy celkem 55 dvojic. Úkolem 
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respondentů bylo u každé předložené dvojice hodnot uvést, kterou z nich by si 
vybrali, kdyby se mezi uvedenými dvěma museli rozhodnout. Na konci 
dotazníku byly zařazeny identifikační otázky týkající se věku a pohlaví žáků.   

 
Zkoumaný soubor 
 

Zkoumaný soubor tvořilo celkem 50 žáků posledního ročníku základní 
školy (k ní odpovídající ročník Hauptschule v Rakousku) ve věku od 14 do 15 
let. Z toho 31 dívek a 19 chlapců. V ČR se jednalo o 23 žáků základní školy v 
Brně, v Rakousku o 27 respondentů z Hauptschule ve Vídni. Výzkum byl pro-
veden v listopadu 2005.  
 
Způsob zpracování dat 
 

Statistické zpracování dat získaných použitým dotazníkem bylo provedeno 
pomocí programu Statistica. Při analýze dat byla užita popisná statistika (čet-
nosti, průměry). Pro porovnávání skupin žáků jsem zvolila metodu T-testu.    
 
Výsledky výzkumu 
 

Výsledky byly získány na základě metody párového srovnávání. Výhodou 
této metody je, že je blíže situaci reálného rozhodování a přesněji tak odráží míru 
preference. Dosažené výsledky byly zpracovány následujícím způsobem: pro 
každou hodnotu bylo spočteno, kolikrát jí dal respondent přednost před ostatními. 
Nejvyšší možné číslo tedy bylo 10 a nejnižší 0. Byly srovnávány následující 
morální hodnoty: rodina, přátelství, láska, vzdělání, spravedlnost, pravda, svobo-
da, krása, tolerance, respekt, víra. Výsledky popisující míru preference jednotli-
vých hodnot pro celý výzkumný soubor uvádím v grafu 1. 
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Graf 1: Hodnotové preference 
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Jak je patrné z grafu 1, výrazně nejvíce byly preferovány tři hodnoty – ro-
dina, přátelství a láska. Respondenti podstatně méně preferovali hodnoty tole-
rance, respektu a víry. V dalším kroku analýzy získaných dat jsem porovnala 
výsledky hodnotových preferencí pro české a rakouské respondenty. Uvedené 
výsledky dokumentuje tabulka 1. 
 
Hodnota Země  X SD 
PŘÁTELSTVÍ ČR 6,96 1,64 
  Rakousko 7,3 1,41 
LÁSKA ČR 7,17 2,04 
  Rakousko 6,48 1,67 
SVOBODA ČR 4,13 1,77 
  Rakousko 5,19 2 
RODINA ČR 7,87 2,18 
  Rakousko 8,03 1,81 
PRAVDA ČR 5,09 1,62 
  Rakousko 5,63 1,71 
KRÁSA ČR 3,3 2,77 
  Rakousko 4,44 3,31 
RESPEKT ČR 2,87 1,74 
  Rakousko 2,11 1,53 
TOLERANCE ČR 3,65 1,5 
  Rakousko 2,44 2,15 
VZDĚLÁNÍ ČR 6,13 2,28 
  Rakousko 5,44 2,67 
VÍRA ČR 1,87 2,8 
  Rakousko 2,33 2,47 
SPRAVEDLNOST ČR 5,65 2,04 
  Rakousko 5,59 2,34 
Tabulka 1: Srovnání hodnotových preferencí v ČR a v Rakousku 
 

Jak je patrné z tabulky 1, největší rozdíly byly zjištěny u tolerance, krásy a 
svobody. Mezi českými respondenty byla více preferována tolerance a krása, 
mezi rakouskými respondenty svoboda. Abych zjistila, zda jsou uvedené rozdíly 
statisticky významné, provedla jsem t-test. Výsledky t-testu ukazuje tabulka 2. 
 



 

 46 

,044 ,835 -,789 48 ,434 -,340 ,431 -1,206 ,526

-,779 43,779 ,440 -,340 ,436 -1,219 ,539

2,049 ,159 1,320 48 ,193 ,692 ,525 -,362 1,747

1,299 42,627 ,201 ,692 ,533 -,383 1,768

,111 ,740 -1,960 48 ,056 -1,055 ,538 -2,137 ,027

-1,980 47,928 ,053 -1,055 ,533 -2,126 ,016

1,120 ,295 -,297 48 ,768 -,167 ,564 -1,301 ,966

-,293 42,867 ,771 -,167 ,573 -1,322 ,987

,573 ,453 -1,144 48 ,258 -,543 ,474 -1,496 ,411

-1,149 47,438 ,256 -,543 ,472 -1,492 ,407

,920 ,342 -1,307 48 ,197 -1,140 ,872 -2,894 ,614

-1,326 47,991 ,191 -1,140 ,860 -2,869 ,589

,702 ,406 1,641 48 ,107 ,758 ,462 -,171 1,687

1,624 44,236 ,111 ,758 ,467 -,183 1,699

4,705 ,035 2,262 48 ,028 1,208 ,534 ,134 2,281

2,328 46,249 ,024 1,208 ,519 ,164 2,252

1,202 ,278 ,975 48 ,335 ,686 ,704 -,729 2,101

,986 47,982 ,329 ,686 ,696 -,713 2,085

,399 ,531 -,623 48 ,536 -,464 ,745 -1,961 1,034

-,616 44,293 ,541 -,464 ,752 -1,980 1,052

,673 ,416 ,095 48 ,925 ,060 ,626 -1,199 1,319

,096 47,972 ,924 ,060 ,619 -1,185 1,304

Shoda variancí přijata

Shoda variancí nepřijata

Shoda variancí přijata

Shoda variancí nepřijata

Shoda variancí přijata

Shoda variancí nepřijata

Shoda variancí přijata

Shoda variancí nepřijata

Shoda variancí přijata

Shoda variancí nepřijata

Shoda variancí přijata

Shoda variancí nepřijata

Shoda variancí přijata

Shoda variancí nepřijata

Shoda variancí přijata

Shoda variancí nepřijata

Shoda variancí přijata

Shoda variancí nepřijata

Shoda variancí přijata

Shoda variancí nepřijata

Shoda variancí přijata

Shoda variancí nepřijata

PŘÁTELSTVÍ

LÁSKA

SVOBODA

RODINA

PRAVDA

KRÁSA

RESPEKT

TOLERANCE

VZDĚLÁNÍ

VÍRA

SPRAVEDLNOST

F Sig.

Levenův test pro
shodu variancí

t df Sig. (2-tail.)
Rozdíl

průměrů
St. chyba
půrměru spodní horní

95% interval
spolehlivosti rozdílu

t-test pro shodu průměru

 
Tabulka 2: Výsledky t-testu pro skupiny rakouských a českých respondentů 
 

Jak je patrné z tabulky 2, statisticky významné rozdíly se potvrdily u pro-
měnných svoboda a tolerance. Tyto rozdíly tedy nejsou náhodné.  
  
Závěr 
    

Na základě výsledků analýzy hodnotových preferencí žáků ve věku 14 až 
15 let základní školy v ČR a Hauptschule v Rakousku lze formulovat následu-
jící závěry:   
• Nejvíce preferovanými morálními hodnotami pro žáky v Rakousku a 

v Čechách jsou hodnoty rodina, přátelství a láska. Respondenti podstatně 
méně preferovali hodnoty tolerance, respekt a víra.  

• Statisticky významné rozdíly mezi hodnotami v Rakousku a v ČR byly 
zjištěny u hodnot svoboda a tolerance.  

 
Diskuse 
 

Získané výsledky je možné vysvětlit věkem, kdy v tomto období už proběhlo 
začlenění do širšího sociálního společenství. „Rodiče a sourozenci dosud vyka-
zují podstatný vliv na socializaci a emoční vývoj dítěte“  (Lacinová, Michalčá-
ková 2004, s. 151) Sociální vztahy, jako jsou vztahy s rodiči, přátelství a láska, 
jsou tedy u respondentů na prvním místě. V tomto ohledu se neprojevují velké 
rozdíly mezi respondenty v ČR a v Rakousku.  
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Žáci v Rakousku vyjádřili vyšší preferenci svobodě ve srovnání s žáky 
v ČR. Je otázkou, čím je tento rozdíl způsoben. Možným vysvětlením je odliš-
ný způsob výchovy založený na větším důrazu na svobodu dítěte v Rakousku. 
Oproti tomu čeští žáci  ve srovnání s rakouskými více preferovali hodnotu to-
lerance. Jednou z příčin může být tradiční multikulturalita českých zemí daná 
polohou státu. K dalším možným vlivům může být historicky větší míra nábo-
ženské svobody v ČR, jejímž výsledkem je pestřejší škála vyznávaných nábo-
ženství.  

Jsem si vědoma, že vzhledem k velikosti vzorku, není možné výsledky vý-
zkumné sondy zobecnit na celou zkoumanou populaci. Výsledky mohou slou-
žit jako podnět pro další  výzkumy.  
 
Literatura: 
QUESNELL, M. D. Co si myslíme, čemu věříme a kdo jsme. Praha : Academia, 
2002. 
LACINOVÁ, L.; MICHAL ČÁKOVÁ, R. Dítě a jeho rodina. In SMÉKAL, 
V., LACINOVÁ, L.; KUKLA, L. Dítě na prahu dospívání. Brno : Barrister & 
Principal, 2004.  
 

Gabriela Fišarová (Katedra občanské výchovy PdF MU) 
 

Konference Foreign Language Acquisition at an Early Age 
 

Dne 16. března 2006 se na PdF MU konala mezinárodní konference Foreign 
Language Acquisition at an Early Age, jejímž organizátorem byla katedra 
anglického jazyka a literatury PdF MU. Konference byla organizována v rámci 
projektu „LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání“ a jejím 
cílem bylo iniciovat odbornou diskusi na téma rané výuky cizích jazyků v kon-
textu České republiky. 

Úvodní plenární projev na téma Language Politics vs Language and Literacy 
Theory, Research, and Contexts (Jazyková politika a teorie, výzkum a kontext 
jazyka a gramotnosti) přednesly Dr. Mary S. Benedetti a Dr. Penny Freppon 
z University of Cincinnati. V něm odkázaly na řadu výzkumů efektivity výuky 
cizích jazyků u dětí. Výzkumy realizované v USA identifikovaly jako jednu 
z hlavních podmínek úspěšné výuky cizího jazyka kvalifikovanost vyučujícího. 
Je zajímavé, že zdůrazňují vysokou úroveň komunikativní kompetence, jejíž 
minimální úroveň stanovují jako Advanced (vysoká pokročilost). Mezi dalšími 
podmínkami se objevily: zajištění kontinuity, komunikace učitelů prvního stupně 
s učiteli druhého stupně,  intenzita výuky a materiálové zajištění. 
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Druhou plenární přednášku, Foreign Language Acquisition/Learning at an 
Early Age (Osvojování/učení se cizímu jazyku v raném věku), přednesla doc. 
PhDr. Gabriela Lojová, Ph.D. z Pedagogické fakulty Univerzity Komenského 
v Bratislavě. Poukázala v ní na fakt, že v oblasti osvojování cizího jazyka 
existuje stále ještě více otázek než odpovědí a empirický výzkum spíše další 
otázky nastoluje. Chceme-li posoudit, kdy se má dítě začít učit cizí jazyk, je třeba  
vzít v úvahu kromě vnitřního vybavení konkrétního dítěte (biologické a psycho-
logické faktory) zvláště společenské a jazykové prostředí a edukační podmínky. 
Je třeba odlišit osvojování druhého jazyka v podmínkách, kdy tímto jazykem 
hovoří okolí dítěte (např. u dětí emigrantů) a osvojování cizího jazyka, což odpo-
vídá situaci v České republice. Výuka cizího jazyka u nás není navíc podpořena 
ani vysíláním filmů v původním znění, jako je to např. v severských zemích nebo 
v Holandsku. Tam právě tento faktor výrazně přispívá k rozvoji jazykových 
kompetencí populace. K základním edukačním podmínkám patří kvalifikovanost 
učitelů, realistické stanovení cílů a obsahu výuky, použité metody, zajištění 
kontinuity a adekvátní přístup k dětem se specifickými výukovými obtížemi. 

V následné rozpravě vystoupili odborníci z Masarykovy univerzity a dalších 
pracovišť z České republiky: 

• Mgr. Kateřina Dvořáková (PdF JČU) v rámci svého příspěvku Early Foreign 
Language Teaching in the Czech Republic? Existing Problems and Future 
Challenges (Raná výuka cizích jazyků v České republice? Současné problémy 
a výzvy do budoucnosti) rozebrala výsledky výzkumného šetření 
realizovaného mezi studenty učitelství 1. stupně, kteří se specializují na výuku 
angličtiny.  

• Mgr. Šárka Purdjaková (PdF MU) vystoupila s přehledem výsledků svého 
empirického šetření shrnutých do příspěvku Early Foreign Language 
Teaching – Opinion Survey and Case Studies (Raná výuka cizích jazyků – 
dotazníkové šetření a případové studie).  

• Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D. a Mgr. Petr Najvar (PdF MU) referovali o 
probíhajícím longitudinálním výzkumu v rámci projektu EVYL (English to 
Very Young Learners) v příspěvku nazvaném Early Language Learning in 
Czech Context in Research (Výzkum raného učení se jazykům v českém 
kontextu).  

• PhDr. Helena Havlíčková (PdF MU) vystoupila s příspěvkem nazvaným 
English as a Game?(Angličtina jako hra?).  

• Mgr. Naděžda Vojtková (PdF MU) ve svém příspěvku Teacher – the Most 
Important Agent for Educating Very Young Learners (Učitel – nejdůležitější 
činitel v rané výuce cizích jazyků) vycházela z obsahové analýzy nejnovějších 
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učebnic pro předškolní děti, vydaných renomovanými nakladatelstvími, na 
jejímž základě dospěla ke specifikaci kompetencí učitele předškolních dětí. 
Dospěla k závěru, že učitel předškolních dětí by měl především sám zvládat 
cizí jazyk na vysoké úrovni, nejlépe na úrovni C1 Společného evropského 
referenčního rámce. 

• Dr. Rita Collins a Helena Titlová (PdF MU) se ve svém příspěvku Teaching a 
Foreign Language in the Integrate Classroom (Cizí jazyk v integrované třídě) 
zabývaly výukou cizího jazyka v inkluzivních  třídách. 

Účastníci konference se v diskusi shodli na tom, že dnešní zjednodušený 
pohled české laické veřejnosti na ranou výuku cizích jazyků vede k politickým 
krokům, které se v delším časovém horizontu mohou projevit jako ukvapené 
a kontraproduktivní. Fenomén rané výuky cizích jazyků vyžaduje podle účast-
níků konference další důkladné empirické zkoumání, než bude možné objektivně 
zhodnotit jeho místo v jazykovém vzdělávání v České republice. 

Z konference bude vydán sborník příspěvků.  

 
Světlana Hanušová a Petr Najvar 

Katedra anglického jazyka a literatury PdF MU 
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Bulletin Centra pedagogického výzkumu 
 

2006/3 (květen) 
 
 
 

Evropská tradice v didaktice a v empirickém výzkumu vyučování a učení 
 

Dne 10. a 11. 5. 2006 se na Pedagogické fakultě UK v Praze konaly před-
nášky profesora Perttiho Kansanena z Helsinské univerzity (Finsko). Vážený 
host byl pozván v rámci projektu LC 06046 Centrum základního výzkumu školní-
ho vzdělávání, na jehož řešení se podílí Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PdF 
UK Praha a Centrum pedagogického výzkumu PdF MU Brno. 

První přednáška nesla název European Tradition in Didactics and Empirical 
Research on Teaching-Learning (Evropská tradice v didaktice a v empirickém 
výzkumu vyučování a učení) a prof. Kansanen v ní porovnával odlišnosti v chápá-
ní pojmu Didactics, které je zakotven ve středoevropské (zejména v německé) 
tradici, a pojmu Research on Teaching-Learning, který odkazuje k tradici 
angloamerické. Ve své druhé přednášce názvané Finnish Way to Excellence in 
Education (Finská cesta ke znamenitosti ve vzdělávání) se prof. Kansanen 
pokoušel objasnit, jaké podmínky a okolnosti přispěly k vynikajícím vzděláva-
cím výsledkům finských žáků. Hlavní pozornost přitom zaměřil na kvalitu učite-
lů a jejich vzdělávání, stručně se zmínil také o společenských a kulturních souvis-
lostech finského úspěchu. 

Jméno prof. P. Kansanena není u nás neznámé. Zásluhou překladu J. Průchy 
jsme se mohli seznámit s jeho studií Didaktika a její vztah k pedagogické psycho-
logii: problémy klíčových pojmů a jejich překladu (Pedagogika, 2004, č. 1, s. 48-
57). Je to téma v době globální komunikace velmi aktuální, poněvadž osvětluje 
některé pedagogické termíny, které se odlišně chápou v Evropě a v USA, ale 
jimž je nutno rozumět, i když je zatím nelze sjednotit. 

Hlavní přínos Kansanenovy studie je v pokuse přesněji vymezit termíny 
didaktiky a pedagogické psychologie, protože oba se vztahují ke stejné edu-
kační realitě, každý ovšem z odlišného úhlu pohledu, který je podmíněn jinou 
tradicí. Rozdíl je demonstrován na problematice výzkumu. Didaktický vý-
zkum (typický pro Evropu) chápe vzdělávací proces jako celek, bere zřetel na 
všechny v něm působící faktory, kdežto pro přístup k vzdělávání z hlediska 
pedagogické psychologie (pojetí, které převládá v USA) je charakteristická 
bezkontextová orientace, problémy vyučování a učení jsou od sebe odděleny, 
každý se zkoumá relativně zvlášť jako svébytný objekt výzkumného zájmu. 
V tom je i hlavní rozdíl evropského a amerického pojetí výzkumu vzdělávání.  
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Uvádíme úryvek ze závěru Kansanenovy studie: „Didaktika je součástí 
velkého systému, jímž je sociální proces vztahující se k lidské kultuře. 
Didaktika se týká pedagogického světa s jeho kurikulem, vymezenými cíli a 
úkoly, školami, třídami, učiteli a žáky. Tento celek je propojený systém, závislý 
na kontextu. Edukační činnosti, hodnoty, znalosti jsou v podstatě vázány na 
kontext kurikula. Naproti tomu pedagogická psychologie byla vždy chápána 
jako na něm nezávislá. Kritika sice vedla k revidované koncepci počítající 
s validitou prostředí, k nutnosti studovat problémy vyplývající z kontextu. 
Avšak ten je chápán pouze jako situační. V literatuře o pedagogické psycho-
logii je zřejmá tendence rozšířit úhel pohledu i na kontext. Samotný zájem o 
vyučování nestačí. Dokud nebude nahlíženo v souvislosti s kurikulem, zůstane 
vyučování stejně jako učení kontextově nezávislé. Teprve když se spojí chápání 
vyučování a učení v celistvém vyučovacím procesu, vyvstane problematika 
obsahu, tj. učiva. Edukační proces patří k společenským systémům a je řízen 
politikou společnosti. Didaktika je prostředkem jeho řízení v praxi“ (Kansa-
nen 2004, s. 54). 

Studie P. Kansanena vyvolala polemickou reakci S. Štecha Psycho-
didaktika jako obrat k tématu účinného vyučování (Pedagogika, 2004, č. 1, s. 
59-63), v níž se autor vyjádřil k pojmu kontext, k otázce psychodidaktiky a 
k vymezení oborové didaktiky. S kritickými připomínkami se k  Štechovým 
názorům vyjádřil překladatel prof. Průcha v diskusním příspěvku O didaktice 
a pedagogické psychologii (Pedagogika, 2004, č. 2, s. 170-177), načež ze 
strany S. Štecha následovala replika O vlamování se do otevřených dveří 
(Pedagogika 2004, č. 2, s. 173-175). Málokterá studie vyvolala takovou 
odezvu – pro nás vznikla příležitost k vlastnímu názoru a zaujetí stanoviska. 
Jádrem sporu je tradiční pojetí didaktiky a tradiční přístup pedagogické 
psychologie ke zkoumání pedagogických jevů. Každá disciplína zkoumá 
danou realitu z trochu jiného pohledu, který má své oprávnění. Jde o to, že 
k cíli nevede nahrazení jedné disciplíny druhou, ale jen úzká spolupráce a 
vzájemné doplňování a v budoucnu snad jejich spojení v psychodidaktiku. 
 

                                 Josef Maňák a Tomáš Janík 
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Multikulturní výchova ve výuce zeměpisu  
 Češi a jejich předsudky k evropským obyvatelům  

(Sonda v rámci výuky zeměpisu v 1. ročníku GOB a SOŠ v Telči, obor Podnikání a služby) 
 

V českém Pedagogickém slovníku (Průcha, Walterová, Mareš 1998) je 
pojem multikulturní výchova vymezen takto: Termín multikulturní výchova 
vyjadřuje snahy vytvářet prostřednictvím vzdělávacích programů způsobilost 
lidí chápat a respektovat i jiné kultury než svou vlastní. Má značný praktický 
význam vzhledem k vytváření postojů vůči imigrantům, příslušníkům jiných 
národů, ras. 

Jan Průcha věnoval multikulturní realitě a výchově celou knižní publikaci 
Multikulturní výchova , která vyšla v nakladatelství ISV v roce 2001. Jsou 
zde uvedena čtyři různá vysvětlení pojmu, z nichž nejbližší je mi pojetí 
multikulturní výchovy jako praktické edukační činnosti. Realizuje se pře-
devším ve školní výuce, kde v některých vyučovacích předmětech jsou začle-
něna témata o charakteristikách jiných kultur, o nutnosti zaujímat tolerantní 
postoje k příslušníkům jiného etnika než svého vlastního, o poznávání a 
respektování rysů jiných národů, zemí apod.  

Myslím si, že právě zeměpis přináší mnoho příležitostí k multikulturní 
výchově, podobně jako další předměty (dějepis, občanská nauka, základy 
společenských věd, český jazyk a literatura, cizí jazyky). Nejde pouze 
o předávání informací, ale o snahu stimulovat nebo korigovat postoje a hod-
notový systém žáků. V této souvislosti velmi záleží na celkové koncepci 
vzdělávání a také na osobnosti učitele. Při nesprávném a necitlivém přístupu 
se mohou projevit i určité negativní stránky multikulturní výchovy. Například 
při kladení velkého důrazu na rozdílnost kultur se potlačuje u příslušníků 
menšin vědomí občanské sounáležitosti a spoluzodpovědnosti v dané zemi. 
Takový postup může vést až k separatismu. Odlišné vzdělávací programy pro 
příslušníky minorit mohou způsobit devalvaci vzdělání. Jsou-li na žáky 
z minoritních rodin kladeny jiné (nižší) požadavky než mají vzdělávací 
programy majoritní populace, vzniká nižší kvalita u minoritních žáků. To 
může ovlivnit jejich další vzdělávání i profesní kariéru (Průcha 2001). 

Jak ale v průběhu každodenní výuky vést děti a studenty k toleranci vůči 
jinakosti? Jak vychovávat proti rasismu a xenofobii? Jak učinit tuto pro-
blematiku součástí kurikula? Nechci být nespravedlivá, ale obávám se, že řada 
učitelů si s těmito otázkami zase tolik hlavu neláme.  

Multikulturní výchova je významnou součástí Rámcového vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání (VÚP Praha). Podle něj má toto prů-
řezové téma umožňovat žákům seznamovat se s rozmanitostí různých kultur, 
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jejich tradicemi a hodnotami. Na pozadí této rozmanitosti si pak žáci mohou 
lépe uvědomovat i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty. 

Zařazením problematiky do výuky na středních školách se zabývá 
Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (VÚP Praha). 
V části E: Multikulturní výchova se uvádí: „Multikulturní výchova je velmi 
složitou problematikou, kterou není možné řešit pouze teoretickými pokyny 
v rámci edukační praxe, ale pro její efekt a úspěšnost je důležité, že musí 
prolínat celým výchovným a vzdělávacím prostředím školy a týkat se také 
mezilidských vztahů ve škole, mezi učiteli a žáky, mezi žáky navzájem, mezi 
učiteli a rodinou. Pro působení na žáky v oblasti multikulturní výchovy není 
významný pouze vzdělávací obsah, který je uveden ve vzdělávacích progra-
mech a učebnicích, ale také klima třídy na pozadí širšího školního a spole-
čenského prostředí, jako jsou například aktuální vztahy mezi etnickými skupi-
nami ve společnosti a v místě školy, bezpečnostní situace v zemi, vzplanutí 
mezinárodních konfliktů, příliv imigrantů, ale také kompetentnost a věro-
hodnost učitele apod.“ 

Základní kurikulární dokument odborného vzdělávání Standard středoškols-
kého odborného vzdělávání (Fortuna 1997) se problematice multikulturní 
výchovy věnuje ve složce všeobecného vzdělávání, v kapitole Společenskovědní 
vzdělávání. Jak je zde uvedeno, žáci si zopakují základní údaje o kontinentech a 
osídlení na nich, o lidských rasách a národech. Pomocí tohoto učiva mají pocho-
pit škodlivost rasových, nacionálních nebo náboženských předsudků a intoleran-
ce. Na příkladech z denního života u nás, z tisku, literatury i historie pochopí, že 
nesnášenlivost, rasismus a nacionalismus vedou k nesvobodě, útlaku a genocidě 
celých velkých lidských skupin. Zvláštní pozornost má být věnována Evropě. 
Žák získá nové poznatky o našich sousedech, především na Slovensku, v Polsku, 
v Německu a v Rakousku. Poznání sousedních zemí a jejich obyvatel je určeno 
k tomu, aby se žák zbavil předsudků a získal pozitivní vztah k těm, kteří jsou 
nám v Evropě nejblíže.  

Před více než patnácti lety jsme žili v jiném politickém režimu. Většina 
obyvatel naší země neměla mnoho příležitostí setkat se s lidmi patřícími k jiné 
kultuře, etniku nebo rase. Nebyli jsme zvyklí žít vedle příslušníků minorit 
s výjimkou Romů. Z té doby je ve většině z nás zakořeněna obava z těchto 
lidí, nedůvěra, povýšenost, odstup. Máme podvědomý pocit, že takový přístup 
není správný. Víme, že kulturní rozmanitost je přirozená. Přesto jen těžko 
překonáváme po desetiletí, možná i po staletí zakořeněné stereotypy. Myslím 
si, že není snadné pro mé vrstevníky a starší generaci změnit postoje k této 
problematice a pro učitele navíc ještě působit na žáky a studenty.  
Česká republika se po roce 1989 stala otevřenou součástí globalizujícího se 

světa. Mladá generace, která vyrůstala již v demokratickém prostředí, má 
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přece jenom jiný přístup s větší dávkou tolerance. K tomuto tvrzení mne 
opravňuje každodenní zkušenost se studenty. Už řadu let učím zeměpis na 
Střední odborné škole v Telči. Zvláště v několika posledních letech pozoruji 
proměnu vztahu studentů k této problematice. Jejich názory jsou často 
nečekané a diskuse s nimi bývá pro mne velmi obohacující. 

Nedávno jsem se pokusila o malou sondu k multikulturní problematice 
v jedné ze tříd, kde vyučuji. K realizaci zmiňované sondy mne inspirovaly 
články ve 3. čísle časopisu Geografické rozhledy z roku 2004-2005. (Inspi-
raci pro obohacení výuky v tomto časopisu nacházím často.) Autoři Pavel 
Chromý a Dušan Drbohlav z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje 
Přírodovědecké fakulty UK v Praze se zde zabývají multikulturní výchovou 
z různých pohledů. Vysvětlují zde pojem kulturní geografie jako dílčí  
geografickou disciplínu v novém pojetí. Její formování bylo reakcí na 
multikulturalismus městských společností v Evropě a Severní Americe a na 
požadavky dát hlas „ostatním“, tj. těm, kteří byli tradičně vyňati z úvah 
společenských a humanitních věd. V této perspektivě autoři v poslední době 
studují kulturní identitu kolonizovaných národů, žen, materiálně vykořeně-
ných a jiných menšin v rámci dominantní bílé, mužské a buržoazní kultury. 
 
Projekt „Vlakem po Evrop ě“ 
 

Jedná se sice o průzkum v malém vzorku dotazovaných, přesto přinesl 
velmi zajímavé výsledky, které podle pokynů dále zpracovávali sami studenti. 
Pro mne bylo zajímavé sledovat, jak již v průběhu práce reagují na to, co se 
o sobě samých dozvěděli.  

Na projektu se podílelo celkem 30 studentů 1. ročníku Střední odborné 
školy v Telči, oboru Podnikání a služby. V první fázi každý dostal tři bílé a tři 
modré lístky. Na bílé vybíral trojici z níže uvedené skupiny osmnácti různých 
typů lidí, se kterými by rád cestoval ve společném kupé při delší cestě vlakem 
po Evropě. Na modré lístky měli studenti napsat trojici, se kterou by v žádném 
případě cestovat nechtěli. Na každém lístku (bílém i modrém) bylo také 
zdůvodnění výběru. Pak byly všechny lístky rozděleny podle čísel na osmnáct 
kategorií a žáci na šest skupin po pěti. Každá skupina zpracovávala tři 
kategorie a připravila přehled výsledků. Jak si rozdělili práci v rámci skupiny, 
záleželo na nich.  
 

Tabulka: Celkový přehled výsledků projektu „Vlakem po Evropě“  
(Cestujete vlakem po Evropě. Kterým z níže uvedených spolucestujících byste 
dali přednost při delší společné jízdě? Se kterými z nich byste rozhodně 
cestovat nechtěli? Svůj výběr zdůvodněte.) 
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1. Srbský voják z Bosny 
ANO (7,6% odpovědí) 

� vyprávěl by zážitky z války 
� byl by hezký 

NE (0% odpovědí) 

2. Obézní švýcarský makléř 
ANO (1,5% odpovědí) 

� nemám z něj obavy 
NE (3% odpovědí) 

� vadí vzhled a bohatství 
� nenašli bychom společné téma k rozhovoru 

3. Italský diskžokej, který má zřejmě spoustu dolarů 
ANO (21,2% odpovědí) 

� nic na něm nevadí 
� rozhovor o hudbě 
� dal by mi CD 
� Italové jsou pěkní 

NE (0% odpovědí) 

4. Afri čanka, která prodává kožené zboží 
ANO (3% odpovědí) 

� je mi něčím blízká 
� Afri čané jsou zajímaví 

NE (4% odpovědí) 
� obtěžovala by 
� snažila by se vnutit zboží 

5. HIV-pozitivní mladý umělec 
ANO (13,6% odpovědí) 

� zajímaly by mne jeho názory 
� zájem o jeho život (první setkání s HIV-

pozit.) 
� nepozná se to 
� zájem popovídat si s umělcem 
� nebojím se nákazy 

NE (2% odpovědí) 
� strach z nakažení 
� nejméně příjemné ze všech 18 kategorií 

6. Baskický nacionalista, který jede do Ruska 
ANO (3% odpovědí) 

� zájem o názor na svět 
� informace o org. ETA 

NE (5% odpovědí) 
� své názory prosazují násilím (vraždami) 
� může to být terorista 
� vnucoval by své názory, obava ze sporu 
� protože jede do Ruska 

7. Rom cestující na Slovensko 
ANO (3% odpovědí) 

� nejsem rasista 
� zeptám se, proč cestuje zrovna na 

Slovensko 

NE (7% odpovědí) 
� Romové jsou jiní, zdají se být nebezpeční 
� byl by nudný 
� nemám s nimi dobré zkušenosti 
� někteří kradou 
� bojím se jich, někteří jsou agresivní 

8. Německý raper, který vede nezávislý způsob života 
ANO (10,6% odpovědí) 

� obliba rapu 
� mohla by být legrace 
� možnost mluvit německy o hudbě 
� takový život by se mi líbil 
� asi je sympatický a pohodový 

NE (1% odpovědí) 
� rapeři jsou nesympatičtí 
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9. Slepý muzikant z Rakouska, který neustále hraje na harmoniku 
ANO (4,5% odpovědí) 

� nebylo by ticho 
� legrace, zábava 

NE (12% odpovědí) 
� velký rámus 
� nudil by  
� bylo by to k zbláznění, kdyby pořád hrál 

10. Ukrajinský dělník, který se nechce vrátit domů 
ANO (3% odpovědí) 

� zájem, proč se nechce vrátit domů 
� povídání o naší zemi a Ukrajině 

NE (2% odpovědí) 
� obava z nepředvídatelného chování 
� obtěžují dívky 

11. Rumunka ve středních letech, bez víza, s malým dítětem v náručí 
ANO (1,5% odpovědí) 

� zájem o život v Rumunsku 
� proč cestuje sama 

NE (5% odpovědí) 
� bude vystrašená a hysterická 
� strach, že mi dá dítě do náruče a uteče 
� dítě by mne rušilo pláčem 
� problémy po případné pomoci s dítětem 

12. Holandská svérázná feministka 
ANO (3% odpovědí) 

� povídání o jejích a mých názorech 
� chci vědět, proč nesnáší muže 
� vůbec by mi nevadila 

NE (2% odpovědí) 
� proto, že je feministka 

13. Skinhead ze Švédska, který je zřejmě pod vlivem alkoholu 
ANO (1,5% odpovědí) 

� zájem popovídat si 
NE (28% odpovědí) 

� nesnáším opilce a bojím se jich 
� nesnáším skinheady 
� strach, že mi ublíží 
� odsuzuji celou jejich rasistickou kulturu 
� tak dlouho by to nevydržel nikdo  

14. Fotbalový fanoušek z Belfastu, očividně jedoucí na fotbalové utkání 
ANO (9,1% odpovědí) 

� povídání o kopané 
� získání informací o cizím družstvu 
� jeho pohled na fotbal 

NE (1% odpovědí) 
� otravoval by s fotbalem a byl by nervózní 

15. Polská prostitutka z Berlína 
ANO (1,5% odpovědí) 

� zájem, jak se dostala k tomuto 
„povoláni“ 

NE (4% odpovědí) 
� nesnáším prostitutky 
� jsou divné, měla by divné řeči 
� „zkoušela by to na mně“ 
� nebyla by s ní řeč 
� nedá se na ni dívat 

16. Francouzský farmář s košíkem plným pořádně uleželého zapáchajícího sýra 
ANO (3% odpovědí) 

� mám rád(a) sýry 
� mohl by mi dát sýr a já jemu pořádné 
české pivo 

NE (14% odpovědí) 
� nesnáším sýry 
� bylo by mi špatně 
� zápach 
� pokud by sýry odnesl, farmář nevadí 
� vadí farmář i sýry 
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17. Kurdský uprchlík žijící v Německu, který je na cestě do Libye 
ANO (3% odpovědí) 

� zvědavost na zemi, ze které uprchl 
NE (4% odpovědí) 

� obava z nebezpečí 
� divný pocit v přítomnosti uprchlíka 

18. Český emigrant, kterého právě propustili z portugalského vězení 
ANO (6,1% odpovědí) 

� zážitky z vězení 
� proč emigroval a za co byl odsouzen 

NE (4% odpovědí) 
� mohl být trestán za vraždu 
� nevím, za co byl odsouzen, mohl by ublížit 
� nechci poslouchat zážitky z vězení 

 
S kým bychom za žádnou cenu necestovali: 
13. Opilý skinhead (28%) 
16. Farmář se sýry  (14%) 
  9. Slepý muzikant (12%) 
  7. Slovenský Rom (7%) 
 
 
Nejméně by nám vadil (nejméně odp. NE): 
  1. Srbský voják (0%) 
  3. Italský diskžokej (0%) 
  8. Německý raper (1%) 
14. Fotbalový fanoušek (1%) 
 
Nejžádanější spolucestující: 
  3. Italský diskžokej (21,2%) 
  5. HIV-pozitivní (13,6%) 
  8. Německý raper (10,6%) 
14. Fotbalový fanoušek (9,1%) 
 
Nejmenší zájem byl o tyto spolucestující (nejméně odp. ANO): 
  2. Obézní makléř (1,5%) 
11. Rumunka s dítětem (1,5%) 
13. Opilý skinhead (1,5%) 
15. Polská prostitutka (1,5%) 
 

Sami studenti byli překvapeni, jak lichotivě pro ně průzkum dopadl. Shodli 
jsme se ale na tom, že člověk, je-li dotázán (i když anonymně), odpovídá často 
tak, jak cítí, že by odpovědět měl. Nemusí to být zrovna neupřímnost, ale 
podvědomá potřeba vytvořit o sobě co nejlepší obrázek, což je přirozená 
lidská vlastnost.  

Věřím tomu, že takovýto projekt pomůže správnému formování postojů 
studentů více než pouhý výklad učitele a výpisky z učebnic. Má-li splnit svůj 
účel, je potřeba jej ovšem dobře promyslet a pečlivě připravit, a to je časově 
náročné. Také vlastní realizace zabrala téměř tři vyučovací hodiny, což si 
vyučující díky nabitým osnovám nemůže dovolit příliš často. Velice záleží na 
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vůli a schopnostech pedagoga, zda si připraví výuku svého předmětu tak, aby 
v ní bylo místo i na podobné aktivity.  
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Jaké kurikulum pro základní školu? 
 

1. Poslání základní školy 
 

Funkce základní školy vyplývají z jejího postavení ve vzdělávací soustavě. 
Vybavuje žáka nezbytnými předpoklady pro jeho další vzdělávání i uplatnění 
ve společnosti. Její funkce jsou početné, jejich naplnění a preference se 
odvíjejí od národních tradic, ekonomické situace, stratifikace společnosti, cílů, 
které si společnost klade atd. V současné době do popředí vystupuje úloha 
základní školy jako základny pro rozvoj kulturního klimatu celé společnosti, 
její ekonomické prosperity, jako dílny pro kultivaci lidských hodnot a mrav-
ního jednání, jako východiska pro zabezpečení udržitelného rozvoje lidského 
společenství. Pro naplnění těchto funkcí a úkolů je nezbytná úzká spolupráce 
s rodinou i širší komunitou. 

Perspektivní koncepce základní školy vyjadřuje orientaci na budoucnost, 
neboť zítřek bude jiný. Při plnění svého poslání se škola opírá o teorie 
vzdělávání, které určují charakter její práce. Existují různé klasifikace 
vzdělávacích koncepcí, u nás je známá klasifikace Y. Bertranda (1998), která 
rozlišuje koncepce spirituální, personální, psychokognitivní, technologické, 
sociokognitivní, sociální a akademické. Koncepce jsou však jednak formulo-
vány v obecné rovině, jednak neorientují výchovu na budoucnost. Konkrétnější 
obraz budoucí školy naznačují její modelová zobrazení. Uveďme aspoň model 
W. Klafkiho (1992), který zdůrazňuje globální aspekty, model Z. Heluse (2001), 
vyzvedávající rozvoj celistvé osobnosti žáka, a model J. Kotáska (2002), který 
z možných alternativ jako perspektivní zdůvodňuje model tzv. učící školy. 
Postupně se do povědomí společnosti dostává také model humanisticko-tvořivé 
školy (Švec 1993, Zelina 1999, Maňák 2001, Skalková 2002). Ve všech 
případech má v těchto modelech důležitou úlohu kurikulum, protože představuje 
konkretizaci vzdělávacích cílů a tvoří předpoklad žádoucích edukačních aktivit. 
 
2. Pojetí kurikula  
 

Pojetí kurikula není ustálené, jako syntetizující termín je výhodný, protože 
vyjadřuje potřebu moderního člověka postihovat, sjednocovat a syntetizovat 
příbuzné jevy odrážející složitou realitu výstižným sjednocujícím pojme-
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nováním. I když existují zdařilé pokusy vymezit kurikulum (Walterová 1994) 
i nový pojem definovat (Průcha 1997), není dosud jednoznačně chápán a při-
jímán (Červenka 2005/06). Vymezení kurikula jako obsah vzdělávacích 
aktivit a zkušeností, které žáci získávají ve školských vzdělávacích zařízeních 
a v návazných činnostech, včetně jejich plánování a hodnocení, lze ovšem 
dále ujasňovat a upřesňovat. Novým termínem se nezamítají užívané výrazy 
jako učební plán, učební osnovy atd., ale zůstávají jako prvky nového, 
obecnějšího termínu. 
 
3. Dimenze kurikula 
 

Dimenze kurikula člení rozsáhlé pole kurikula netradičním způsobem na 
dimenzi (rovinu) ideovou, obsahovou, organizační a metodickou. Jednotlivé 
dimenze zahrnují úzce propojené jevy a sjednocují tradiční pojmy s novými. 
Za základní dimenzi kurikula lze považovat dimenzi obsahovou, protože 
obsah vzdělání, učivo představuje výchozí bod pro všechny další postupy 
a opatření v jiných rovinách. 
 
4. Obsahová dimenze kurikula  
 

Obsahová dimenze kurikula je určující kategorií vzdělávání, protože je 
konkretizací cílů, z ní vycházejí, přímo nebo zprostředkovaně, všechna další 
rozhodnutí. Obsahovou dimenzi lze rozčlenit na jednotlivé dílčí složky, prvky 
učiva: vědomosti, dovednosti, postoje, kompetence. 
• Vědomosti – v dosavadní hierarchii učiva stály vždy na prvním místě jako 

informace, fakta, údaje, pojmy, definice, poznatky. Modernizační, inovační 
koncepce tuto hierarchii mění, na první místo se stavějí dovednosti, 
kompetence, nebo dokonce postoje. Historie nás však poučila, že postoje 
(vyrůstající často na základě určité ideologie) mohou být zavádějící 
(fašismus, komunismus). Správným řešením je jednota, syntéza všech 
prvků učiva, které si má harmonická osobnost osvojit. 

• Dovednosti – v moderním kurikulu své postavení posílily, protože 
současná doba vyžaduje jednání, činy, nikoli planou učenost (V. Švec, 
1998). Zvýšenou pozornost si zasluhují dovednosti kognitivní a 
psychomotorické, ale též sociální, a také vytváření žádoucích návyků. 

• Postoje – odrážejí hodnotový systém osobnosti, který se však u žáka 
základní školy teprve vytváří. Tím je úsilí školy v tomto směru důležitější. 
Velmi záleží na kultivaci kulturního podpůrného prostředí, které nedovolí 
vznikat xenofobii, rasismu, nacionalismu apod. 

• Kompetence – jako souhrn vědomostí, dovedností, postojů a zkušeností 
vyzbrojující jedince pro zodpovědné jednání zaujímají důležité místo ve 
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výbavě osobnosti. Zdůrazňuje je také Rámcový vzdělávací program pro 
základní vzdělávání, avšak jako nový pedagogický termín nejsou ještě 
obecně přijímány. Zvlášť důležitou úlohu mají tzv. klíčové kompetence, 
které syntetizují požadavky na osobnost v určité oblasti jednání. 

 
5. Vymezení učiva  
 

Vymezení učiva charakterizuje typ školy, případně ročníku. Pro základní 
školu je zvlášť důležité, protože jde o vědomostní a osobnostní základ rozvíje-
jící se osobnosti. Základní otázkou je, kdo je k stanovení učiva kompetentní a 
podle jakých kritérií je optimální o učivu rozhodovat. 
• Postupy při vymezování učiva 

o vliv tradice (trivium, kvadrivium, ideje humanismu, vliv průmyslové 
revoluce) 

o uplatňování hledisek teorie materiálního nebo formálního vzdělání 
o aktuální společenské potřeby (polytechnické předměty, cizí jazyky) 
o vývoj vědy, výroby (množinová matematika, kybernetika, výpočetní 

technika) 
o snaha o postižení všech domén osobnosti (psychologie) 
o návrhy nových řešení (globální výchova, multikulturní výchova) 
o anonymní rozhodnutí orgánů školských, politických 

 
• Základní učivo – jeho stanovení je naprosto nutné, protože to diktuje 

exploze informací. Opět se vynořuje otázka, kdo je k tomu kompetentní. 
Podle O. Chlupa je základní učivo povinné pro všechny žáky, má 
obsahovat vše, co je nutné pro život i další studium, a má tvořit systém. 
Obdobné snahy vyjadřuje tzv. exemplární učivo (M. Wagenschein), 
struktury učiva (J. S. Bruner) aj. Začíná se prosazovat také termín „jádrové 
učivo“ (Kerncurriculum, core-curriculum). 

 
6. Vyučovací předmět  
 

Vyučovací předmět se konstituuje na základě příslušného oboru (vědeckého 
nebo praktického). Při transformaci poznatků výchozího oboru do pedago-
gického systému se vždy dostatečně nerespektuje psychologické hledisko, jedno-
stranně se zdůrazňuje vědecká systematika. To však vede k přetěžování žáků 
a často i k odporu ke škole. Řešení problematiky se očekává od předmětových 
a oborových didaktik, k řešení by měla přispět též koordinace, příp. též integrace 
příbuzných vyučovacích předmětů. 
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7. Formy kurikula   
 

Formy kurikula vyjadřují různé koncepce při realizaci obsahu vzdělávání ve 
výuce, odrážejí též skutečnost, že jde o dynamický děj, který se vyvíjí, mění a 
přizpůsobuje okolnostem. J. Průcha (1997, s. 295) rozlišuje tyto formy kurikula: 
koncepční, projektovou, realizovanou a efektovou. Dále vyčleňuje tři roviny 
kurikula – kurikulum zamýšlené, realizované a dosažené. Kromě oficiálního, 
psaného kurikula existuje také kurikulum skryté, tj. takové, které není požado-
váno v dokumentech, ale zahrnuje vše to, co se žák naučí ve styku s vrstevníky, 
učiteli, na základě interakce v různých situacích edukačního prostředí. 
 
8. Realizace kurikula  
 

Realizace kurikula probíhá v rámci platného školského zákona. Radikálním 
zásahem do tradičně pojatého kurikula je RVP ZV, který vyrovnává zpoždění 
za vyspělými zeměmi způsobené komunistickým režimem. RVP ZV zavádí 
klíčové kompetence, vzdělávací oblasti a doplňující vzdělávací obory, čímž 
rozvolňuje dřívější direktivní osnovy, poskytuje školám prostor pro respekto-
vání místních podmínek, ale hlavně svěřuje učitelům značnou odpovědnost za 
optimální řešení kurikula. Transformace RVP ZV ve školních vzdělávacích 
programech není bez problémů, protože učitelé nejsou pro přijetí těchto změn 
ani připraveni, ani získáni. 
 
9. Determinanty kurikula  
 

Determinanty jsou určující vlivy, které působí na celkový charakter kurikula, 
na rozsah a úroveň jeho jednotlivých složek, ale zejména na obsah vzdělávání, 
který si mají adresáti osvojit. Kurikulum se někdy chápe jako statický fenomén, 
který určuje všechno ostatní edukační dění. Neklade se otázka, kdo a do jaké 
míry kurikulum utváří, modifikuje a realizuje. Ve skutečnosti jde o složitý 
proces, v němž lze rozlišit dvě fáze, a to fázi konstitutivní a fázi aplikační. 
V první fázi se z ideových, společenských, civilizačních, vědeckých a jiných 
východisek formulují požadavky na vybavenost osobnosti pro život v dané 
společnosti, ve druhé fázi se kurikulární nároky promítají do školské soustavy, do 
práce školy a učitele – vždy s ohledem na žáka. RVP ZV vyžaduje po učiteli 
tvořivou participaci, odpovědnost a průběžné studium. 
 
10.  Kurikulum pro základní školu  
 

Kurikulum pro základní školu je úhelným kamenem vzdělávání. 
• Otázky – zasvěcené a zvídavé, správně směrované a postihující podstatu 

dané problematiky jsou vždy užitečné. Otázky mapují zájmové pole pro 
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následné hypotézy a návrhy, mohou plnit funkci brainstormingu. Pokusme 
se o některé – s nadějí, že vyvolají další a další: 
o Neměli bychom si při jakémkoli rozhodování klást zásadní otázku – 

přispívá naše rozhodnutí rozvoji života, nepoškozuje ho? 
o Je probíhající školská reforma nezbytná, potřebuje základní škola 

zásadní změnu? 
o Nejsou některé vyučovací předměty přebujelé, jiné podceněné, nebo 

nechybí vůbec některé okruhy poznání? 
o Nelze některé edukační aktivity aspoň zčásti přesunout mimo rozvrh 

do volného času, zájmových činností apod.? 
o Proč není učivo předmětem diskusí oborových didaktiků, pedagogů, 

psychologů, sociologů? 
o Jakou roli přisuzovat skrytému kurikulu – lze je ovlivňovat? 
o Jak účinně formovat kompetence? 
o Které kompetence jsou klíčové? 
o Jak škole pomáhat při potížích s realizací školního vzdělávacího 

programu? 
 
• Náměty – mají často problémový ráz, protože jde jen o doporučení, návrhy, 

jejichž realizace je většinou v rukou školské správy a politiků. Možnosti 
ovšem jsou: víc se vhodnými formami obracet s edukačními problémy na 
veřejnost, na rodinu, vtahovat je do spolupráce, o problémech psát, 
vystupovat v televizi, rádiu, interpelovat poslance atd.  
o Probudit učitelskou prestiž projevující se odbornou kompetencí. 
o Zvýšit odbornost učitelů, zejména v pedagogice a psychologii. 
o Aspoň do školních knihoven kupovat přínosné publikace a studovat je. 
o Školy by měly odebírat hlavní pedagogické a metodické časopisy a 
číst je, případně do nich též psát. 

o Na školách pořádat diskuse o nových knihách, o pedagogických 
problémech. 

o Konat vzájemné porady, semináře o aktuálních otázkách výchovy. 
o Být ostražitý k „falešným odborníkům“, kteří šíří své názory buď pro 

peníze, nebo ze zvýšeného exhibicionismu. 
o Vytvářet ve sboru a kolem školy příznivou, vstřícnou atmosféru. 
o Každý učitel má zajisté další náměty – ovšem je nutno také chtít pro 

ně něco udělat. 
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Josef Maňák 
 

Mezinárodně srovnávací výzkumy vzdělávání – jedna z determinant kurikula? 
 

Jaký vliv mají na kurikulum mezinárodně srovnávací výzkumy, jako jsou 
např. TIMSS, PISA a další? Hledání odpovědi na tuto otázku předpokládá analy-
zovat pojetí těchto výzkumů. V pozadí každého výzkumu z oblasti vzdělávání 
můžeme „vypátrat“ určité (implicitní) představy jeho autorů o tom, co to vlastně 
vzdělávání a vzdělání je. Pokusme se pro ilustraci ukázat, jaké pojetí vzdělávání 
stojí v pozadí výzkumu PISA.1 Podívejme se za tímto účelem do publikací, které 
výzkum PISA doprovázejí.  

V koncepci výzkumu PISA je klíčovým pojmem gramotnost (angl. literacy, 
něm. Grundbildung). Aby bylo možné gramotnost empiricky zkoumat, je třeba ji 
operacionalizovat. Tato operacionalizace se zpětně promítá do toho, jak je 
gramotnost chápána. Gramotnost (ve výzkumu PISA) je založena na znalostech a 
porozumění, na myšlenkových dovednostech, na dovednostech získat nadhled 
� 
1 Výzkum PISA (Programme for International Student Assessment – Mezinárodní program pro 
hodnocení žáků) je výrazem odhodlání zemí OECD (Organisation for Economic Co-Operation 
and Development – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) monitorovat výstupy 
vzdělávacích systémů v mezinárodním srovnávání na základě měření vzdělávacích výsledků 
žáků. Výzkum PISA probíhá ve třech etapách a zaměřuje se na čtenářskou gramotnost (2000), 
matematickou gramotnost (2003) a přírodovědnou gramotnost (2006) u patnáctiletých žáků 
(viz Průcha, Walterová, Mareš 2003, s. 164). 
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nad argumenty, důkazy nebo texty, uvažovat o nich, hodnotit je a kriticky přistu-
povat k předkládaným tvrzením. Ve výzkumu PISA jde o zkoumání znalostí a 
dovedností pro život a pro celoživotní učení (tzv. průřezové kompetence), které 
zahrnují ovládání procesů, porozumění konceptům, schopnost vypořádávat se s 
různými situacemi – i mimo školní třídu. Ve výzkumu PISA je zkoumána gra-
motnost čtenářská, matematická a přírodovědná.  

Pojetí čtenářské gramotnosti ve výzkumu PISA navazuje na dřívější studie 
IALS (International Adult Literacy Survey) s tím, že ve výzkumu PISA přibývá 
navíc aktivní moment, kdy již nejde „jen“ o porozumění textu, ale také o jeho 
reflexi. Výzkum PISA překračuje úzké pojetí gramotnosti ze 70. let 20. stol. 
(nazývanou funkční gramotnost, nebo gramotnost pro „přežití“) tím, že klade 
důraz na dovednosti nutné pro uplatnění v životě dospělých (důraz na celoživotní 
učení). Jde o „porozumění psanému textu, používání psaného textu a přemýšlení o 
něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho vědomostí a potenciálu a za 
účelem jeho aktivní účasti ve společnosti“ (Měření vědomostí a dovedností 1999, 
s. 12). Gramotnost zde znamená více než „ číst a psát“, zahrnuje též „porozumět a 
přemýšlet“. Čtenářská gramotnost představuje zvládnutí různých čtenářských 
úkolů, jako jsou porozumění textu v obecné rovině, nalezení určité informace 
v textu, vytváření interpretace nebo posouzení obsahu a formy textu. Zahrnuje také 
dovednost porozumět souvislostem, ve kterých texty vznikají, a využít tohoto 
porozumění k interpretaci textů a diskusi o nich. 

Matematická gramotnost je v koncepci výzkum PISA chápána jako „schopnost 
rozpoznat a pochopit matematiku, zabývat se jí a dělat dobře podložené soudy o 
úloze matematiky v soukromém životě jednotlivce, v zaměstnání, v životě ve 
společnosti přátel a příbuzných a v životě jako životě konstruktivního, zaintereso-
vaného a přemýšlivého občana, a to jak v přítomnosti, tak v budoucnosti“ (Měření 
vědomostí a dovedností 1999, s. 12). Je zde patrný důraz na širší využití matemati-
ky v lidském životě než na pouhé provádění matematických operací.  

Pojetí přírodovědné gramotnosti se ve výzkumu PISA vztahuje ke „způsobilos-
ti využívat přírodovědné vědomosti, klást otázky a na základě důkazů vyvozovat 
závěry, které vedou k porozumění a usnadňují rozhodování týkající se světa 
přírody a změn, které v něm nastaly v důsledku lidské činnosti“ (Měření vědomostí 
a dovedností 1999, s. 12). Zahrnuje postupy, např. rozpoznání problémů, které lze 
vědecky zkoumat, stanovení důkazů, vyvozování, hodnocení a sdělení závěrů a 
prokázání porozumění vědeckým pojmům.  

Z výše naznačeného je patrné, že ve výzkumu PISA je vzdělání chápáno ve 
funkcionálně-pragmatickém smyslu. Jeho východiskem výzkumu je filosofický 
pragmatismus (Ch. S. Pierce, W. James) spolu s pragmatickým kritériem pravdy, 
jímž jsou „zakusitelné účinky v praxi“ – aneb „pokud se to osvědčí v životě“. Je-
li v koncepci výzkumu PISA zdůrazňováno, že získávání znalostí a kompetencí 
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je zacíleno především na bezprostřední využitelnost mimo školu a po škole, 
znamená to, že je zde důraz položen na formální vzdělávání (v podobě klíčové 
kvalifikace, která přesahuje jednotlivé obory). Jak upozorňují někteří autoři 
(např. Fuchs 2003), v tomto bodě se PISA dostává do konfrontace s peda-
gogickou tradicí kontinentální Evropy, v níž významnou roli sehrává rovněž 
materiální vzdělávání – orientované k obsahům.  
 
Jak to souvisí s kurikulem? 

 

H. W. Fuchs (2003) se kriticky vyslovuje ke skutečnosti, že v diskusích 
kolem výzkumu PISA se málokdy bere ohled na školu s jejími úlohami a na 
kurikulum. Připomíná, že OECD jako nositel výzkumu PISA upřednostňuje 
hledání ekonomických souvislostí vzdělávání před sledováním aspektů spo-
lečenských nebo kulturních.  

Oslabení zřetele ke kurikulu (tzv. problém kurikulární validity ve výzkumu 
PISA) představuje z pedagogického hlediska závažný problém, který mj. 
souvisí se zúženým chápáním pojmů vzdělávání a vzdělání. R. Messner (2003) 
varuje před tím, aby se výsledky výzkumu PISA využívaly jako měřítko 
celkové kvality školy a všeobecného vzdělávání, a zdůrazňuje, že je třeba 
reflektovat limity výzkumu PISA s ohledem na literárně estetickou a sociálně 
politickou dimenzi školního vzdělávání. Tento autor dále poukazuje na to, že 
ve výzkumu PISA nejsou některé významné oblasti školního vzdělávání 
vůbec zastoupeny, např. historie, nauka o společnosti, cizí jazyky, ale také 
dimenze jazyková, estetická, sociální a politická. PISA se vztahuje na věcně 
intelektuální dimenzi oborů, zatímco etickou a kritickou dimenzi vzdělávacích 
předmětů, která je pro funkcionálně-pragmatické pojetí klíčová, téměř vůbec 
netematizuje. Analýzou testových otázek ve výzkumu PISA lze doložit, že 
čtenářská kompetence je zde omezena téměř výhradně na věcnost (viz Messner 
2003). „Skutečný smysl“ je tak upřednostněn před „možným smyslem“, čímž 
přichází zkrátka literární dimenze čtení (fantazie, symbolika, poetika atp.). 

Výše prezentované příklady naznačují, že mezinárodně srovnávací výzku-
my vzdělávání (např. PISA) v určitých aspektech fungují jako determinanty 
kurikula. Domnívám se, že kurikulární výzkum by měl věnovat více pozornos-
ti tomu, jaké vlivy na kurikulum působí a jak se v závislosti na nich kurikulum 
proměňuje. 
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Od faktů učitelského jednání k didaktické teorii a zase zpátky2 

 

F. Kuřina  (2005) před časem upozornil na to, že didaktika je zároveň vědou 
i uměním. Měl tím na mysli, že didaktika nejenom má reflektovat a vysvětlovat 
dění ve vzdělávací realitě, ale že je také má tvořit. Podle Kuřiny je didaktika 
v prvé řadě tvorbou školy, a proto v sobě nese punc uměleckého – kreativního 
– oboru. 

Poukazy na to, že didaktika nebo obecněji vzato jakákoliv intelektuálně tvůrčí 
stránka učitelského konání je vždy také uměním svého druhu, nejsou vůbec nové 
nebo neobvyklé. Zmiňovaný Kuřinův článek o tom přináší konkrétní doklady 
z dávné i nedávné historie pedagogického myšlení. Tím spíš je však důležité 
soustředit pozornost na problém, jak v didaktice spojovat principy těchto dvou 
zdánlivě těžko slučitelných domén – vědy a umění – ku prospěchu školní praxe i 
jejích teorií. Tímto směrem je orientován následující příspěvek. 

 

1. Úvodní teze 

Na úvod zkusme formulovat teze, které vymezují rámec předkládané proble-
matiky. Budou velmi jednoduché i dost přímočaré, a proto samozřejmě nemohou 
mít ambice na zdůvodňování ve všech rysech, které by ve zvolené tematické 
oblasti bylo vhodné sledovat. Na druhé straně právě zjednodušení tématu může 
být užitečné tím, že zaostří pozornost jen na jádro, otevřené pro diskusi.   

Teze shrneme do pěti tvrzení, jejichž obsah byl již napovězen v samém 
počátku tohoto příspěvku:  

1. Didaktika jako umění začíná tvorbou. 

2. Didaktika jako věda začíná reflexí.   

3. Reflexe faktů edukační reality je přirozeným východiskem jakékoliv 
operacionální didaktické teorie.  

� 
2 Příspěvek je rozšířenou verzí přednášky, která zazněla dne 23. 3. 2006 na semináři pro 
studenty doktorského studijního programu pedagogika na PdF MU v Brně. 
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4. V běžné učitelské praxi zpravidla převažuje tvorba nad reflexí.  

5. Jediným přirozeným polem pro reflexi v učitelské praxi jsou hospitační 
rozhovory (rozbory).  

6. Z tezí 3 až 5 se dá soudit, že „teorie pro hospitační rozhovor“ může sloužit 
jako dobře operacionální didaktická teorie vhodná pro učitelskou praxi.   

První tvrzení se opírá o Kuřinův článek, a kromě toho je podrobněji vylože-
no a obhajováno v publikaci Od výrazu k dialogu ve výchově (Slavík 1997) 
v souvislosti s pojmem pedagogické dílo.  

Druhé a třetí tvrzení vyplývá z explorativního a reflektujícího charakteru 
vědy a jejího výzkumu, jak se o něm zmiňuje valná část meta-vědeckých 
úvah. Věda prostě nemůže existovat bez pozorování a bez porovnávání pozo-
rovaných jevů; nemůže tedy existovat bez reflexe, která je jejím východiskem.  

Čtvrté tvrzení je intuice, která ale nachází ve školní praxi dost silné důkazy. 
Učitelé se samozřejmě nemohou zbavit povinnosti připravit hodinu a vést ji, 
tj. pedagogicky tvořit – jinak by nemohli vykonávat své povolání. Na druhé 
straně, až dosud po nich, alespoň v poměrech naší běžné školní praxe, nikdo 
zvlášť silně nevyžaduje, aby systematicky a důsledně prováděli profesionální 
reflexi své pedagogické tvorby (srov. Slavík 2003).  

Páté tvrzení je opět intuice vycházející ze zkušeností ve všeobecně vzdělá-
vací praxi. Téměř veškerá zodpovědnost za pedagogické hospitace je v praxi 
svěřena ředitelům škol, protože Česká školní inspekce se programově soustře-
ďuje především na legislativně-normativní otázky.   

Šesté tvrzení vyplývá z předchozích tezí a směřuje k zaměření teoretické 
pozornosti na problém „teorie pro hospitační rozbor“, která by využívala 
přirozeného reflektivního a teoretického potenciálu běžné učitelské praxe. 
„Teorii pro hospitační rozbor“ je věnována tato úvaha.           
 

2. Problém vztahu mezi tvorbou a reflexí  

Přijmeme-li vstupní intuici, že v běžné učitelské práci převažuje tvorba nad 
reflexí, znamená to mimo jiné, že učitel věnuje relativně nízkou pozornost 
profesionální interpretaci edukační reality. V tom smyslu, že neorientuje svůj 
hlavní zájem na vypracovávání a zpřesňování pojmů, které by mu dovolily 
systematicky a metodologicky zdůvodněně kategorizovat a vysvětlovat jeho 
interakci se žáky (Slavík 2003). To ovšem je přímý opak práce výzkumníka-
didaktika ve vzdělávacím terénu, pro něhož kategorizace a vysvětlování jsou 
hlavním nástrojem i cílem práce.  
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Z toho by pak vyplývalo, že učitel je didaktik, který není – nepotřebuje být 
– výzkumníkem. Stačí mu, že je didaktikem – tvůrcem. Máme se s tím spoko-
jit? Případně do jaké míry se s tím máme spokojit? Východiska pro řešení této 
otázky musí vyplývat ze vzdělávací praxe a měla by mít rozumné teoretické 
vysvětlení.   

 

2.1. Oborově didaktický fakt – interpreta ční a operacionální uzel mezi 
didaktickou tvorbou a didaktickou reflexí  

 Empirickou jednotku vzdělávací praxe, která na výše položenou otázku 
dovoluje odpovědět, budeme nazývat oborově didaktický fakt (podrobně viz 
Slavík, Janík 2005). Fakty jsou, obecně a zhruba vzato, vědomě uchopené a 
zaznamenané prvky skutečnosti. Pro didaktiku je to především skutečnost 
reálné výuky.   

Ale pozor. Fakt je sice empiricky dán výukou, avšak jako zobrazení urči-
tého aspektu výuky je zároveň závislý na odpovídající teorii či přinejmenším 
na určitém pojetí výuky. Na teorii nebo na pojetí výuky totiž závisí, co vůbec 
budeme za fakt považovat a jak budeme interpretovat reálné dění ve výuce.  

Dejme tomu, určité typické poruchy čtení se projevují v reálné výuce a dají 
se zaznamenat a prokazovat jako fakty. Zřetelná a systematická pozornost jim 
však začala být věnována až v souvislosti s procesem objevování dyslexie, 
který v rovině teoretické probíhal během 20. století (podrobnější informace 
o tomto procesu přinesla např. diskuse zveřejněná v Pedagogice 1/2003). Přes-
tože je tedy víc než pravděpodobné, že jevy, které dnes spojujeme s příznaky 
dyslexie, byly ve výuce přítomny v historii již dříve, jako vědomě uchopené a 
systematicky zaznamenané fakty začaly být viditelné až v souvislosti s přísluš-
nou teorií.   

Uvedený příklad naznačuje závislost oborově didaktického faktu na peda-
gogické, resp. psychologické teorii (srov. Kuhn 1997, Popper 1997, zvl. s. 86 
– 87). Podobným způsobem se výběr a podoba faktů v daném vyučovacím 
předmětu odvozují od teorií mateřského oboru (Slavík, Janík 2005). 

Co tím chceme povědět? Jednak to, že jakákoliv faktografie výuky je zále-
žitostí právě tak praktickou jako teoretickou. A za druhé a především: oborově 
didaktický fakt – vědomě zaznamená položka výuky – je interpretační a 
operacionální uzel, který spojuje didaktickou tvorbou s didaktickou reflexí. Ať 
již zjevně a přímo, nebo prostřednictvím různých víceméně nezřetelných 
souvislostí jsou fakty podmíněny ideovým (teoretickým) kontextem, z něhož 
vyrůstá jak profesní aktivita učitele, tak reflexe, která se k ní vztahuje.         
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2.2. Jazyk pro hospitační rozbor  

Jak jsme dříve předznamenali, dosavadní směr úvah vede k tematickému 
zaměření, které bychom měli označit jako „reflektivní odborný jazyk“ nebo 
„jazyk pro hospitační rozbor“. Fakta výuky mají přece smysl jedině jako 
součást vzdělávacího procesu, tj. procesu, v němž se žákovské učení má 
umožňovat a rozvíjet vyučováním. Jakákoliv didaktická teorie musí res-
pektovat tento smysl. A proto je konec konců vždy nějakou alternativou 
„jazyka pro hospitační rozbor“, který má uchopovat a vysvětlovat výuku 
s ohledem na její koncepci a cíle.  

 

3. Pedagogické dílo – analytický komplex na průsečíku teorie a praxe  

Jestliže oborově didaktický fakt můžeme pokládat za jakousi atomární ana-
lytickou jednotku pro didaktickou teorii, pak jemu nejbližší systémově nadřa-
zená jednotka analýzy – základní analytický komplex – je didaktická situace. 
Soustavou didaktických situací je utvářena další  nadřazená jednotka analýzy: 
pedagogické dílo (Slavík 1997).  

Dílo je – obecně vzato – kulturně a individuálně podmíněná struktura faktů 
ucelená autorskou intencí a vznikající tvorbou v syntéze možnosti, uskutečňo-
vání a uskutečnění.  

Dílo je tedy procesem, výsledkem i způsobem profesního dění v určitém 
oboru. Z jeho individuální podmíněnosti vyplývá těsný vztah díla k autorství – 
k autorskému vlivu. Každé lidské dílo je důsledkem konkrétní činnosti jeho 
vykonavatele nebo vykonavatelů.   

Kulturní podmíněností díla je určován jeho sociální vliv a kulturní funkce. 
Nepovíme nic nového, když budeme prostě konstatovat, že kulturní funkcí 
pedagogického díla je vzdělávání žáka a vzdělanost společnosti.   

Pedagogické dílo vzniká jako důsledek didaktické tvorby. Ale chceme-li je 
pochopit a nahlížet je jako dílo v tom smyslu, jak zde bylo vymezeno, musíme 
se spolehnout na reflexi založenou na určitém výkladovém kontextu, tj. na 
určité teorii nebo – alespoň – pojetí výuky. Tím jen opakujeme, že fakty – 
stavební jednotky díla – jsou nepřístupné bez interpretačního kontextu, který 
je vyzdvihuje a dává jim smysl.        

      

3.1. Pedagogické dílo jako struktura s obtížně vymezitelným rozsahem  

Jak pro didaktickou teorii, tak pro vzdělávací praxi je nezbytné pedagogic-
kému dílu do potřebné míry rozumět a v konečném důsledku je zvládat s ohle-



 

 72 

dem na to, co se od něj očekává. Rozumět dílu, to ovšem znamená pochopit je 
(a) jako celek, který se skládá z logicky svázaných částí, (b) jako součást šir-
šího nebo nadřazeného celku. Oba případy vyžadují strukturálně vymezit dílo 
s ohledem na jeho rozsah. Což může být obtížnější, než se snad na první po-
hled zdá.  

Jaký je časový rozsah celku, který máme pokládat za pedagogické dílo? A 
kam až sahá jeho reálné akční pole? Vzhledem k dlouhodobým a kauzálně 
obtížně kontrolovatelným důsledkům vzdělávání a výchovy to mohou být těž-
ko zodpověditelné otázky. Nicméně, alespoň jeden relativně přesně vymezitel-
ný a nezpochybnitelný časoprostorový horizont přesto máme u pedagogického 
díla k dispozici – je jím obyčejná vyučovací hodina, resp. vyučovací jednotka. 
Vzhledem k tomu, že každá jednotlivá vyučovací hodina probíhá v reálném 
čase a v reálném prostoru, je to také jediný primární zdroj oborově didaktic-
kých faktů, který máme k dispozici.  

 

3.2. Situace v pedagogickém díle 

Vyučovací hodina chápaná jako pedagogické dílo je dynamický akční ce-
lek, který můžeme zaznamenávat a pamatovat si jej jako strukturu faktů. Při-
rozenými částmi, z nichž se tento celek skládá a které pro didaktickou analýzu 
představují jeho nejhrubší strukturu, jsou jednotlivé pedagogické situace. 
V praxi si totiž každý učitel své pedagogické dílo zpravidla pamatuje jako 
soustavu epizod – situací díla.  

Situace pedagogického díla je součást jeho dění vymezená místem, časem 
a obsahem, uvědomovaným jako struktura významů. V tomto smyslu je každá 
pedagogická situace pochopitelná jen jako strukturní část (nějakého) pedago-
gického díla, a to taková část, kterou učitel má integrovat do díla souladně 
s jeho funkcí.    

Dění situace můžeme popisovat jako vývojovou posloupnost stavů – nejdří-
ve se stalo A (stav A), pak B. To znamená, že v konečném důsledku můžeme 
na kteroukoliv situaci v pedagogickém díle pohlížet jako na přeměnu počáteč-
ního stavu ve stav koncový v určitém čase a v určitém místě. 

Pro hodnocení a posuzování pedagogických situací je podstatné, že z počá-
tečního stavu může konatel postoupit ke dvěma nebo více koncovým stavům. 
Z toho totiž vyplývá, že pedagogická situace je výběrový prostor, který neje-
nom umožňuje, ale současně od učitele přímo vyžaduje rozhodování – výběr 
z X možností pedagogických aktivit, které mají být profesionálně vhodné a 
pokud možno účinné.  
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3.3. Pedagogický performativ jako katalyzátor situací v pedagogickém díle  

Rozhodování v pedagogické situaci vede aktéry ke konkrétnímu, převážně 
symbolickému jednání, které má povahu performativu, tj. ovlivňuje dění ve 
třídě prostřednictvím jazyka (srov. Austin 2000) nebo jemu analogických 
symbolických projevů. Z důrazu na performativní povahu jednání učitele vy-
plývá jeho dobře známá sociální podmíněnost – úspěch pedagogických zásahů 
je vždy podstatným způsobem podmíněn tím, jak jej přijímají žáci a jak s ním 
dále zacházejí.    

Pedagogický performativ aranžuje situace ve výuce a ovlivňuje jejich ak-
tuální průběh do té míry, do jaké to dovolí sociální atmosféra ve třídě a mo-
mentální možnosti jednotlivých žáků. Pedagogický performativ buď přispívá 
k integraci situace do díla, nebo tuto integraci narušuje. Máme-li tuto skuteč-
nost vyjádřit pojmenováním, mohli bychom povědět, že situace se stává 
součástí díla prostřednictvím tvůrčího performativu, ale dílo se může zvrhávat 
do pedagogicky neúčelných nebo dokonce protismyslných situací vinou ne-
účelného, kolizního nebo destrukčního performativu. 

 

3.4. Reflexe jako důsledek zodpovědnosti za pedagogickou tvorbu  

Nutnost rozhodovat se spojená s nezbytností hledat pro všechna důležitá 
rozhodnutí vždy tu relativně nejlepší variantu představuje vážný důvod pro 
podporu reflektivity v učitelském povolání. Argumentace v tomto směru je po-
měrně jednoduchá.  

V prvním argumentačním kroku stojí předpoklad, že vyučující svým pro-
fesionálním závazkem přebírá zodpovědnost za kvalitu celého pedagogického 
díla. Protože celek pedagogického díla je dán soustavou jeho dílčích situací, 
kvalita díla je – nikoliv přímočaře – závislá na tom, zda a do jaké míry budou 
jednotlivé situace svým průběhem podporovat celek díla. Vyučující je tedy 
zodpovědný/á za to, do jaké míry se mu bude dařit utvářet celek díla na 
podkladě specifického aranžování a řízení jeho jednotlivých situací. Přitom se 
musí rozhodovat a má vybírat vždy to rozhodnutí, které je v dané situaci 
relativně nejlepší ze všech možných.   

Výběr nejlepšího možného rozhodnutí je záležitostí pedagogické tvorby. 
Avšak posouzení toho, zda přijaté rozhodnutí bylo opravdu tou nejlepší ze 
všech potencialit, které přicházely v daném situačním kontextu v úvahu, nutně 
předpokládá reflexi faktů edukační reality. Tato reflexe musí mít k dispozici 
nějaká průkazná a zdůvodnitelná kritéria pro posuzování. Kritérium ovšem 
není nic jiného než pojem, který tak či onak patří do nějaké pojmové soustavy; 
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v optimálním případě tedy do nějaké teorie poskytující rámec jak pro způsob 
výběru faktů, tak pro reflexi jejich hodnot.         

 

4. O některých pojmech k teorii pro hospitační rozbor  

Z výše uvedených úvah v obrysech vyplývají nároky na „teorii pro hospi-
tační rozbor“. Je to teorie, která musí být založena na didaktické analýze reál-
ných vyučovacích hodin se zvláštním ohledem na jejich rozhodující cíl 
a smysl – podporovat učení žáků v určitém obsahovém rámci, tj. v určitém 
oboru (obor zde chápeme v nejširším pohledu jako obecně závažnou a hluboce 
propracovanou oblast lidské kultury, nikoliv jen jako formálně vymezenou 
disciplínu zařazenou v číselníku oborů).    

Není zde místo, ani by vzhledem k orientačnímu a diskusnímu pojetí tohoto 
příspěvku nebylo účelné do větší hloubky rozebírat napověděnou tematiku. Už 
jenom v několika hlavních bodech se budeme věnovat pojmům, které s ní 
relativně nejtěsněji souvisejí: konceptová analýza, myšlenkový obraz a dobrý 
tvar pedagogického díla, koncept.    

  

4.1. Konceptová analýza pedagogického díla 

Vymezení pojmu „konceptová analýza“ je založeno na pojetí pedagogické-
ho konstruktivismu, z něhož přejímá zvláštní ohled k žákovskému předporo-
zumění učivu vyjádřený pojmem prekoncept (viz např. Štech 1992, 2003, 
Slavík 1997, Kalhous, Obst 2002). Pojem „konceptová analýza“ je utvářen se 
záměrem umožnit hlubší teoretický pohled na tradiční hospitační rozhovor 
(rozbor) a vytvořit vzájemně obohacující průnik mezi poznatky získávanými 
empirickým výzkumem hodin a praktickou pedagogickou zkušeností učitelů.               

Konceptová analýza pedagogického díla je reflektivní odborný proces, 
který ústí do zdůvodněných soudů o díle a v němž se na podkladě myšlenko-
vého obrazu díla analyzují výchovné souvislosti mezi  

1. reálným průběhem díla,  

2. dobrým tvarem díla,  

3. oborovými koncepty (klíčové obsahové jednotky),  

4. žákovskými prekoncepty vyjádřenými odbornou aktivitou žáků a její reflexí 
uvnitř díla.  

Nástrojem konceptové analýzy je popis a rozbor struktury díla s ohledem na 
dynamiku jeho vývoje a na jeho kulturní kontext (podrobněji Slavík, Wawrosz 
2004).   
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4.2. Koncept a prekoncept – centrální jednotky konceptové analýzy  

Konceptová analýza se nutně točí kolem obsahů výuky: co se mají žáci na-
učit a jak se to naučí. Jednotku obsahu na straně žáka, která je potenciálně 
vstřícná pro učení se příslušnému typu obsahu, jsme výše nazvali prekon-
ceptem. Její alternativou na straně oboru je koncept.     

Konceptem je zde míněno zhruba totéž, co určitá jednotka obsahu pochope-
ná prizmatem určitého oboru, tj. v patřičné hloubce jejího kulturního zvládání 
v dané historické době. Dosažení dobrého tvaru pedagogického díla (viz dále) 
je závislé na tom, jak se učiteli ve spolupráci se žáky podaří žákům otevírat 
pedagogicky efektivní přístupy ke konceptu, tj. nejenom něco žáky naučit, ale 
také podnítit jejich motivaci k dalšímu poznávání.    

V tomto smyslu chápeme koncept jako potenciálně společné identifikační 
a výkladové pole určitého výrazu (výrazového konstruktu) a s ním souvisejí-
cích zážitků, na jejichž základě se lidé při dialogu mohou navzájem rozumět. 
Toto společné pole každý uživatel komunikačních prostředků intuitivně 
předpokládá při jakémkoliv pokusu s někým se dorozumět nebo si navzájem 
něco vysvětlit. Kdyby toho nebylo, nikdo by se s nikým nedomluvil a nero-
zuměl by ani ne-slovním typům výrazových projevů, např. pantomimickým, 
výtvarným, hudebním atd.  

Jak se dá odvodit z vymezení, koncepty jsou lidem mentálně přístupné 
a sdělitelné na základě výrazů, resp. výrazových konstruktů, kolem nichž se 
soustřeďuje a rozvíjí diskurz. Chceme zvlášť zdůraznit, že těmito konstrukty 
nejsou pouze slova nebo věty přirozeného jazyka nebo snad znaky některých 
speciálních výrazových systémů (chemické symboly, znaky matematiky), ale 
řadíme k nim i všechny ostatní typy kulturních výrazových projevů člověka.  

A. Giordan a G. de Vecchi (podle Slavík 1997) vysvětlují pojem koncept 
jako funkci, která uvádí do vztahu několik pedagogicky závažných kompo-
nent. Zmínění autoři uvádějí následující komponenty této funkce:  

 

P – problém, tj. otázky, které vedou k pedagogickému propojení žákových 
reálných aktivit s pojmy a naopak. Jsou to otázky, které zavádějí spojení mezi 
aktivitami žáka a jejich reflexí (otázka „jaké podoby má moje zkušenost?“ 
umožňuje jak formulaci učební úlohy, tak reflexi jejích výsledků).  
 
A – referenční rámec aktivity spjaté s konceptem, tj. činnosti aktivizované 
v souvislosti s konceptem, které zároveň podporují vytváření obsažnosti 
konceptu (např. různé výpočetní operace jsou aktivitou, která vyjadřuje a 
zároveň rozvíjí různé podoby lidské zkušenosti s kvantitami).   
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U – mentální operace a s nimi spjaté zásahy učitele. Jejich prostřednictvím 
učitel vede žáky k referenčnímu rámci konceptu (podněcuje ty aktivity, které 
pokládá za poznatkově plodné, naopak tlumí ty, které shledává jako málo 
přínosné nebo rušivé).  
 
S – sémantická síť konceptu, tj. významy a logické spoje mezi nimi vytvářené 
a spoluvytvářené v komunikaci ve třídě, které dotvářejí obsah konceptu ve 
vědomí žáků a vedou je k poznávání jeho smyslu (např. porovnávání a diskuse 
o poznatcích různých žáků, které se vztahují k témuž jevu).  
 
V – výraz konceptu, který je nezbytný pro jeho vyjádření, pro opakovaný 
návrat k jeho významům a pro expresi nebo tvorbu vyjadřující jeho významy 
(např. pojmenování různých podob zkušenosti, postupné zpřesňování 
diferenciace prostřednictvím pojmenovávání podpojmů).  

V konečném důsledku je koncept (Kc) funkcí všech výše uvedených složek:  
Kc = f(P.A.U.S.V).  

 

4.2. Myšlenkový obraz díla  

Jak vyplynulo z úvodní charakteristiky v kap. 4.1, konceptová analýza je 
empiricky založena v tzv. myšlenkovém obrazu pedagogického díla.   

Myšlenkový obraz pedagogického díla je souhrn jazykových výrazů, jimiž 
lze v daném situačním kontextu popsat a charakterizovat reálné anebo reálně 
možné stavy a proměny díla.  

Myšlenkový obraz díla má v běžné pedagogické praxi tři možné varianty: (I) 
reflexi, (II) prognózu, (III) plán (preskripci). Prognóza a plán jsou především 
součástí didaktiky jako tvorby, a tedy umění, zatímco reflexe je typickým spojo-
vacím můstkem pedagogické praxe s vědou a empirickým výzkumem.  

Základem myšlenkového obrazu díla jsou pozorovací věty, které zobrazují 
fakty díla. Na základě pozorovacích vět se rozvíjejí další myšlenky o díle, 
v nichž vykládáme souvislosti mezi pozorovacími větami a zdůvodňujeme je 
na podkladě jejich vsazování do různých širších vazeb a kontextů (podrobněji 
Slavík, Wawrosz 2004).    
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4.3. Dobrý tvar pedagogického díla  

Chápeme-li pedagogické dílo jako celek, který lze zlepšovat a který je vysta-
ven nároku na optimalizaci s ohledem na jeho efektivitu, musíme nutně před-
pokládat, že ke každému reálnému pedagogickému dílu lze hledat možnosti pro 
jeho zlepšení. Z toho ovšem vyplývá, že také existuje předpoklad jakési 
optimální varianty díla pro daný časoprostorový kontext. Tuto optimální variantu 
– s vědomou inspirací v holistických a gestaltistických přístupech – nazýváme 
„dobrý tvar“ pedagogického díla (podrobněji Slavík, Wawrosz 2004).  

Dobrý tvar pedagogického díla je zvláštní případ myšlenkového obrazu 
díla, v němž pro žádnou část díla nelze najít zlepšující alteraci.  

Dobrý tvar vyplývá ze zachovávaných položek plánu-přípravného modelu 
díla, v jiných složkách se však přebudovává v závislosti na celkovém průběhu 
díla. Z toho vyplývá teze, která je zásadně důležitá pro jakékoliv posuzování 
jednotlivých faktů, resp. situací v pedagogickém díle i pro posuzování pedago-
gického díla jako celku. Tato teze zní: na dobrý tvar díla lze usuzovat pouze 
na základě porovnávání díla s jeho vlastními alternativními verzemi, tj. na 
podkladě vyhodnocení různých možností navržených ke zlepšení jeho reál-
ného průběhu. Co to v praxi znamená?  

Nic jiného, než pokus o hlubší teoretické propracování toho, co se už běžně 
uskutečňuje při každém hospitačním rozboru. Učitelé při něm berou v úvahu 
skutečný průběh výuky a zvažují, jaké alternativy přicházely v úvahu pro jeho 
zlepšení. Uvedený postup vzájemně porovnává všechny výše uvedené položky 
konceptové analýzy, přičemž osou tohoto porovnávání jsou vztahy mezi zna-
lostmi, se kterými žáci vstupovali do výuky – prekoncepty, a jim odpovídající-
mi odbornými obsahy příslušného oboru – oborovými koncepty.  

Teorie, která by umožnila odborně reflektovat, posuzovat a nakonec i zlepšovat 
výše uvedené procesy, může být nazvána teorií pro hospitační rozbor.    
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Zpráva ze semináře Problémy kurikula základní školy 
 

V rámci druhého roku řešení grantového projektu GA ČR 406/05/0246 
Obsahová dimenze kurikula základní školy se dne 22. 6. 2006 konal na PdF 
MU celostátní seminář se zahraniční účastí, kterého se zúčastnilo 45 zájemců, 
tj. řešitelů, pozvaných odborníků, učitelů, ředitelů škol a doktorandů. 
Dopoledne zazněly krátké vstupní referáty, odpoledne se k dané problematice 
rozvinula živá diskuse, která otevřela nové, aktuální otázky. 

Vstupním referátem Výzkum kurikula: aplikovaný přístup prof. J. Průcha 
nastolil zásadní otázky, totiž nakolik jsou problémy kurikula objektivně zkou-
mány, a to z hlediska publikování výzkumu, jeho tematického zaměření a po-
užité metody. V procesu dynamických změn kurikula rozlišil formu projekto-
vou, realizační, rezultátovou a efektovou a kriticky poukázal na deficity vý-
zkumu, např. v oblasti základního učiva. Prof. M. Kožuchová z PdF UK 
v Bratislavě analyzovala stav vědecko-technické gramotnosti v mladé popu-
laci a zdůvodnila, proč dnes nevystačíme s řemeslným přístupem. Doc. A. 
Wiegerová z téže univerzity nastínila koncepční přístupy k zdravotní výchově 
a ukázala cestu vedoucí k úspěšnému boji s drogovou závislostí. V návaznosti 
na problémy výchovy ke zdraví vystoupil děkan fakulty, doc. V. Mužík 
s návrhem na zlepšení situace v rozvoji tělesné výchovy, a tím v upevňování 
zdraví školní mládeže. 

Prof. Š. Švec z FF UK v Bratislavě podrobně informoval o interaktivním 
modelu kurikula školy, v němž rozlišil cílový program od sociokulturního 
obsahu a od dalších příbuzných pojmů. Objasnil jednotlivé články inovačního 
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cyklu (plánování-realizace-vyhodnocení) a obrátil pozornost na potřebu upřes-
ňovat a sjednocovat zaváděné pojmy a termíny. 

Z dalších příspěvků připomeňme vystoupení doc. J. Semráda (ČVUT), 
v němž informoval o situaci s vytvářením školních vzdělávacích programů, kdy 
učitelé nedokážou ani formulovat a pojmenovat, co jim při vytváření programu 
dělá potíže. Obsažný příklad problematiky estetické výchovy na ZŠ s důrazem na 
hudební gramotnost připravil doc. V. Spousta. Ukázal, že racionální model kuri-
kula v estetické oblasti je nutno doplnit emocionální a prožitkovou účastí žáka. 
Prof. J. Maňák ukončil dopolední jednání poukazem na determinující činitele 
kurikula, v jehož proměnách rozlišil fázi konstitutivní a realizační. 

Z odpolední bohaté diskuse zmiňme příspěvek doc. E. Vyskočilové (DAMU 
Praha) o obsahu prvouky a vlastivědy se zvláštním zřetelem na jádrové učivo 
a příspěvek doc. H. Horké, která spolu Mgr. Z. Hromádkou referovala o empi-
rickém výzkumu z problematiky environmentální výchovy. Podnětné byly 
zprávy o řešení aktuální kurikulární problematiky na školách. PhDr. M Pelajová 
referovala o výsledcích výzkumné sondy vztahující se k hodnocení žáků, Mgr. F. 
Horňák informoval o problémech souvisejících s vytvářením ŠVP a PhDr. V. 
Neužilová poukázala na angažovanost mnohých učitelů, ředitelů a koordinátorů, 
kteří se snaží řešit problémy kurikula ve svém dosahu. 

Seminář ukončil prof. J. Maňák a vyslovil naději, že vyslovené myšlenky 
a zveřejněné podněty budou v pracích účastníků dále zrát, protože řešená 
problematika, tj. kurikulum základní školy zůstává pro svou závažnost a slo-
žitost i nadále otevřená. 

Josef Maňák 
 

Zpráva ze semináře K metodice CPV videostudie cizích jazyků 
 

Dne 29. června 2006 se na PdF MU konal pracovní seminář K metodice 
CPV videostudie cizích jazyků pořádaný Centrem pedagogického výzkumu. 
Cílem semináře bylo prodiskutovat návrh metodologického postupu  CPV 
videostudie cizích jazyků, připravovaného dílčího projektu LC 06046 Centra 
základního výzkumu školního vzdělávání. 

S úvodním referátem vystoupil T. Janík. Zasadil v něm CPV videostudii 
cizích jazyků do širšího výzkumně-teoretického kontextu, definoval vztah 
projektu k ostatním výzkumným projektům CPV a nastínil možnosti využití 
videostudií v učitelském vzdělávání. Ve druhém příspěvku seznámil P. Najvar 
účastníky semináře s cíli, výzkumnými otázkami, s výzkumným designem a 
metodologickými přístupy uplatněnými v CPV videostudii cizích jazyků. Ve 
třetím příspěvku se K. Vlčková věnovala jedné ze zkoumaných oblastí v rámci 
CPV videostudie cizích jazyků, strategiím učení. 
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Ve druhé části semináře byly diskutovány oponentské připomínky doc.  
J. Slavíka a doc. T. Svatoše. Připomínky oponentů se pohybovaly částečně 
v rovině teoretických východisek, částečně se však zaměřily i na praktickou 
stránku realizace videostudie. Významná byla připomínka doc. Slavíka, který 
poukázal na skutečnost, že videostudie může za určitých okolností přispět 
k efektivnímu propojování opěrných míst vzdělávacího systému (učitelovo 
pojetí a vedení výuky, kurikulum jako produkt vzdělávací politiky, oborově 
didaktická teorie). Připomínky doc. Svatoše se vztahovaly k některým pra-
ktickým problémům, s nimiž realizace videostudie může být spojena. Oba 
oponenti se shodli na tom, že ve videostudii je třeba propracovávat mimo jiné 
také její vazbu na teorii a praxi učitelského vzdělávání a zakotvit ji např. 
v konceptu reflexivní praxe (A. D. Schön). 

Ve třetí části pracovního semináře se rozvinula bohatá diskuse, jež byla 
inspirována zejména připomínkami, které ve svých příspěvcích vznesli 
oponenti projektu. Byla diskutována témata jednak v rovině metodologické, 
např. videostudie jako metoda empirického výzkumu školních procesů a její 
limity nebo využití škál v dotaznících pro žáky základních škol, a jednak v ro-
vině obsahové, např. otázky obsahu vyučování cizím jazykům nebo specifika 
cizojazyčné výuky v kurikulu základní školy. Hlouběji byly promýšleny i 
možnosti dalšího přínosu projektu při vzdělávání učitelů. 

Všichni účastníci pracovního semináře K metodice CPV videostudie cizích 
jazyků hodnotili jeho přínos kladně. Výsledky diskuse využijí autoři projektu 
k jeho zkvalitnění. 

Petr Najvar a Tomáš Janík 
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Bulletin Centra pedagogického výzkumu 
 

2006/6 (září-říjen) 
 
 
 

Přehledová studie článků vztahujících se k didaktice dějepisu  
ve vybraných časopisech 

 

Tato přehledová studie navazuje na přehledovou studii uveřejněnou v loňs-
kém roce v Bulletinu CVP (květen-červen 2005) PdF MU v Brně a doplňuje ji 
o nejnovější články, o nové časopisy a také o tabulkové a grafické zpracování 
podílu všech didaktických článků z dějepisu v uvedených časopisech za obdo-
bí od roku 1990 do roku 2005. Pro připomenutí, cílem této statě je zmapování 
stavu publikovaných článků zabývajících se dějepisem a didaktikou dějepisu, 
popřípadě dějepisnou částí vlastivědy, v pedagogických časopisech Komenský, 
Moderní vyučování, Pedagogika, Pedagogická orientace, Kritické listy a 
časopisech více se zabývajících historií a dějepisem, kam lze zařadit Spole-
čenskovědní předměty, Dějiny a současnost a Historický obzor. Časopisy jsme 
v této stati sledovali v roce 2005, kromě Historického obzoru, který je nově 
zařazen do tohoto přehledu a je tedy zkoumán za delší časové období. 
Příspěvek by měl studentům i učitelům dějepisu kromě zmiňovaného přehledu 
poskytnout i stručnou informaci o obsahu a tematickém zaměření jednotlivých 
publikovaných článků.  
Časopis Moderní vyučování vychází pravidelně každý měsíc od roku 1995 

a vydává jej nakladatelství Portál. V č. 1 nalezneme článek „Chcete také se žá-
ky do středověku?“, ve kterém se dovídáme o středisku experimentální arche-
ologie, středověkém skanzenu Villa Nova v Uhřínově v Orlických horách, 
který založil historik a archeolog dr. Bohumil Dragoun a který navštívili 
studenti hustopečského gymnázia, aby zde prožili a okusili něco ze středo-
věkého života. Č. 6 uvádí zamyšlení P. Sokola (manažer projektu Tváří v tvář 
historii) nad otázkami a výsledky ankety MF Dnes, která zjistila, že české děti 
nevědí mnoho o druhé světové válce. Autor se pak dále zamýšlí nad touto 
problematikou v návaznosti na dějepisné vyučování ve školách. V tomtéž čísle 
najdeme článek „Drama kolem dějepisu“ od V. Rodriguezové, který se 
zaměřuje na problematiku projektového vyučování v dějepisu umožňující 
propojení práce s historickými prameny s metodami dramatické výchovy. 
Autorka chce kolegům, učitelům dějepisu, v tomto příspěvku ukázat další 
způsoby využití projektového vyučování ve výuce dějepisu. V č. 8 se objevuje 
zajímavý námět na skupinovou práci k tématu „d ůsledky napoleonských 
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válek“, přičemž jde o výcvik ve schopnosti vyvozovat důsledky historických 
jevů a vidět věci v souvislostech. Základní metodou je myšlenková mapa. 
Autorem je Roman Anýž, který i v č. 9 přináší opět námět na skupinovou 
práci s žáky, a tentokrát jde o problematiku vzniku komunismu a pochopení 
jeho úlohy v moderních dějinách. A v č. 12 se představuje vlastivědný projekt 
„Po stopách našich předků – 1. část: Slované na Řípu“ , který se uskutečnil se 
žáky 4. tříd. V článku je rozepsána metodika práce a příklad mezipředmětové 
vazby. 

Posledním pedagogickým časopisem, na který se zaměřujeme, je časopis 
Pedagogika. Vydává ji Pedagogická fakulta UK v Praze a vychází 4x ročně. 
V č. 3 vychází článek Z. Beneše s názvem „Výzva nebo destrukce? (česká 
kurikulární reforma a dějepis)“, ve kterém se autor kriticky zamýšlí nad 
současnou podobou českého školního dějepisu a dějepisného vyučování 
a jejich vztahu k probíhající kurikulární reformě v českém školství. Především 
upozorňuje na její nedostatky a nebezpečí, která přináší pro dějepisnou výuku 
RVP.  
Čtvrtletník Kritické listy je vydáván od roku 2000 v rámci programu 

Čtením a psaním ke kritickému myšlení občanským sdružením Kritické myš-
lení. Většinu dějepisných příspěvků nalezneme v rubrice Lekce o aplikaci této 
metodologie v hodinách vlastivědy, případně dějepisu. Č. 18 nás v rubrice Co 
se děje u nás zavede v příspěvku A. Tomkové „Stáváme se učiteli v hodinách 
Blanky Staňkové“ na seminář, kde studenti pracovali s videoukázkou z hodiny 
vlastivědy, v níž se žáci 3. třídy zabývali Jiráskovou pověstí O Krokovi a jeho 
dcerách. V příspěvku R. Kadečka „Zapomenutí Habsburkové“ se v mírně 
odlehčeném tónu seznamujeme s užitím metod kritického myšlení na hodině 
dějepisu. 
Čtvrtletník Společenskovědní předměty je určen pro pedagogy základních a 

středních škol vyučující dějepis a občanskou výchovu – základy společenských 
věd. Je vydáván společností ALBRA spol. s r. o. V č. 3 (březen) nás D. 
Hudecová na pokračování seznamuje s Výsledky analýzy dějepisných vzdělá-
vacích programů ve vybraných zemích I., konkrétně z Německa, Rakouska, 
Slovinska, Polska, Ruska, Velké Británie, Severního Irska a Nizozemí. 
Č. 4 (červen) obsahuje kromě pokračování článku D. Hudecové „Výsledky 

analýzy dějepisných vzdělávacích programů ve vybraných zemích II.“ také kri-
tickou reakci H. Mandelové „Dějepisný hrách na ministerskou zeď“  na 
zamyšlení M. Profanta z předchozího čísla (2/2004). Recenze N. Morávkové 
„60. výročí Varšavského povstání v roce 1944“ nám představuje v Polsku 
vydanou prezentaci na CD-ROMu využitelnou jako moderní pomůcku v 
hodinách dějepisu. Článek Karla Řeháčka „Jak učit dějiny současnosti aneb 
problematika soudobých dějin ve výuce společenskovědních předmětů“ v č. 1 
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(září) nás seznamuje s problémem, který se řeší stále častěji na základních 
i středních školách, a to s požadavkem na nejtěsnější propojení učiva 
s každodenní realitou. Vyučující se totiž dostávají neustále do úzkého 
kontaktu s aktuální politickou a společenskou situací. V tomtéž čísle pak 
nalezneme nabídku nového výukového programu firmy Langmaster – ŠKOLA 
hrou – Dějepis 1 (12-16 let). Program obsahuje učivo od počátku dějin po 
zánik římského impéria. Program poskytuje bohatý učební materiál, mapy, 
slovníček pojmů, životopisy osobností a mnoho dalších. V č. 2 (prosinec) se 
objevuje článek Dagmar Hudecové „Ke strategii výuky dějepisu“, v kterém 
autorka poukazuje na problematiku smyslu, cílů školního dějepisu a jeho 
postavení v systému ostatních vyučovacích předmětů. Problematikou využití 
počítače v dějepisné výuce se zabývá článek Jiřího Koumara „Počítač ve 
výuce dějepisu“, kde nalezneme návod, jak co nejefektivněji využívat tuto 
moderní pomůcku ve výuce dějepisu. 

Kulturně historický časopis Dějiny a současnost je vydáván již od roku 
1959 (s přestávkou v letech 1969-1990). Do konce roku 2004 vycházel jednou 
za dva měsíce, od roku 2005 je již měsíčníkem. Vydává jej Občanské sdružení 
pro podporu historické literatury a časopisu ĎaS v produkci NLN s. r. o. Č. 3 
nás v článku „Webová příručka k dějinám 19. století“ informuje o dějepisné 
pomůcce (pramenných textech doplněných obrazovým a mapovým 
materiálem) vytvořené na internetu studenty a učiteli z katedry historie 
olomoucké univerzity. „P říspěvek Muzea k lidem, lidé do muzea“ nám v č. 4 
stručně přibližuje projekt a publikaci Brána muzea učitelům otevřená. 
V tomtéž čísle jsme také informováni o projektu „Jeden svět na školách“, 
který nabízí filmové dokumenty s metodickými listy a materiály pro studenty 
k historii 20. století. V článku Z. Kolouchové „Potíže s francouzsko-německou 
učebnicí dějepisu“ (č. 6) se dozvíme o úskalích spojených s realizací tohoto 
dvoustranného projektu. 

Dalším periodikem, které bylo podrobeno našemu zájmu, je Historický 
obzor, časopis pro výuku dějepisu a popularizaci historie, vycházející 
měsíčně, popř. formou dvojčísel ( od roku 1996 pravidelně jako dvojčíslo za 
dva měsíce). Náš průzkum jsme začali od září roku 1990. První článek, který 
se přímo váže k didaktice dějepisu, se v zde objevuje v lednu roku 1992 (č. 1) 
pod názvem „Za obnovu vyučování dějepisu“ a jeho autorem je O. Zwettler. 
Jsou zde schematicky popsány cíle, obsah, metody, koncepce a perspektivy 
dějepisu respektující nejnovější poznatky oborové didaktiky tohoto předmětu. 
Dalším článkem, který souvisí s naším tématem, je „Dějepis v současné 
španělské škole“ od autorek D. Pletichové a J. Růžičkové v č. 6. Týká se 
rozboru školské reformy ve Španělsku. Tento článek vzniká na základě 
výzkumu probíhajícího v letech 1987-88. Jedna z jeho částí je také věnována 
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rozboru španělských učebnic dějepisu pro základní a střední školu. Od č. 11 z 
listopadu roku 1992 začíná v časopise vycházet rubrika „Maturita s histo-
rickým obzorem“ autorky K. Drškové. Jedná se o nepravidelný seriál, jehož 
smyslem je usnadnit přípravu k maturitě z dějepisu, který slouží pouze pro 
zvýraznění nejdůležitějších mezníků, termínů a osobností a nemá větší 
didaktický význam, ale je třeba ocenit jeho přínos pro učitele v přípravné fázi 
hodiny, kdy může zohlednit linii nastolenou autorkou. Další rubrikou, která se 
v publikaci pravidelněji objevuje v jarních číslech vydání (čísla: 2/1993, 
4/1994, 2/1995), je série článků s názvem „Zájemcům o studium historie na 
vysokých školách“, což je přiblížení písemného testu pro prověření znalostí ze 
střední školy vytvářených redakcí. Rozsahem a povahou odpovídají tyto 
publikované články nárokům kladených na uchazeče u přijímacího řízení, 
které lze použít ve třídě při diagnostice či k aktivizaci. Nelze však říci, že se 
jedná o didaktický materiál v plném rozsahu, tak jak je tomu právě 
u následujícího článku. V roce 1993 je v č. 10 zařazena rubrika s názvem 
„Studijní texty pro práci v historických seminářích na středních školách“. 
V nepravidelném intervalu jsou pod tímto názvem otiskovány ukázky 
z pramenů vyprávěcí povahy, úředních listin, právních aktů, smluv apod. 
Autorem překladu a poznámek je P. Daniš. Od roku 1994 začíná od č. 3 
vycházet pravidelně další série článků využitelná ve výuce s názvem „Histo-
rická výročí autora F. Stellnera“, kterou lze použít opět v diagnostické, či 
aktivizační činnosti učitele při hodině dějepisu. V roce 1995 vychází v č. 2 
článek „Výuka dějepisu ve Skotsku“ autorky M. Homerové. Jedná se o popis 
systému výuky historie ve Skotsku vypracovaný autorkou na základě 
přednášky konané na FF UK v Praze. Přednášejícím byl Ian McKellar, vyso-
koškolský učitel z univerzity Strathclyde z Glasgow. V tomto roce se začíná 
v obsahu č. 3–4 objevovat kapitola s názvem „D ějepis ve škole“, pod kterou 
jsou publikovány články, které se přímo váží k výuce dějepisu na základních a 
středních školách. V tomtéž čísle v této rubrice nalezneme článek „Základní 
rysy výuky dějepisu na našich školách od vzniku ČSR“ autorky J. Nezenové, 
kde je zachycen vývoj názorů na výuku dějepisu od vzniku samostatné ČSR 
do r. 1989. V tomto čísle je další článek s názvem „Využití knižních publikací 
při výkladu učiva o starověkých státech“ autorky K. Drškové, kde je 
didakticky popsáno využití knihy Ilustrované dějiny světa z nakladatelství 
Gemini vydané v Bratislavě roku 1993 pro učivo 5. ročníku u témat 
Mezopotámie, Egypt, Čína a Indie. Následuje článek „Využití encyklopedické 
řady Dějiny v obrazech při vyučování dějepisu v 6. ročníku“ autorky  
J. Jezberové zabývající se knihou Dějiny v obrazech,vydavatelství Albatros 
z roku 1993-94. V č. 5–6 je také vydán článek M. Homerové, „P říprava a 
vzdělávání učitelů ve Skotsku“, který se opět váže k přednášce Iana 
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McKellara. Tentokrát popisuje systém výuky historie ve Skotsku. Také pro 
tuto studii je zajímavým článek ze stejného čísla s názvem Mykénské období 
ve výkladu dějin starověkého Řecka na základní škole autorky K. Drškové. 
Jedná se o popis práce s učebnicí, mapou a výběrem literatury při probírání 
látky starověkého Řecka se žáky ZŠ. V č. 9 – 10 najdeme článek „ Řecké 
umění ve výkladu na základní škole“ opět autorky K. Drškové týkající se 
plánu a popisu výuky na téma Řecké umění probíraného v 5. ročník na ZŠ. 
Další č. 11-12 obsahuje článek „Pravěk ve škole“ autora S. Vencla, který se 
pozastavuje nad stavem vydávaných učebnic k tématu pravěk pro ZŠ. Dále je 
v tomto čísle článek „Politické procesy 40. a 50. let – výuka v 8. ročníku ZŠ“ 
autorky J. Jezebové, která zpracovala téma obsažené v názvu článku pro 3. 
výukové hodiny v 8. třídě. Rok 1996 je již 7. ročníkem a v č. 3-4 je 
publikován článek „U čitel dějepisu včera, dnes a zítra“ autora O. Zwettlera, 
týkající se sumarizace poznatků z konference v Poznani, kde rozebírá poznat-
ky z této konference týkající se dějepisu jako vyučovacího předmětu, vzdě-
lávání učitelů dějepisu a možnostech akademického vzdělávání v oborové 
didaktice tohoto předmětu. Dále je v tomto čísle publikován článek „Výuka 
o barokním umění na základních školách“ autorky J. Jezberové ve kterém se 
věnuje didaktickému rozboru tohoto tématu. V roce 1997 začíná od č. 5-6 
vycházet pravidelně rubrika „Co nenajdete v učebnicích“ ve kterých autoři 
K. Dršková, V. Drška nebo F. Stellner uveřejňují texty pro přímé přečtení v 
hodině, které se týkají významných osobností v dějinách a činů, jimiž se za-
psali do povědomí široké veřejnosti. Dále pak od tohoto čísla začíná vycházet 
rubrika s názvem „Pro školní výuku“, ve které jsou nepravidelně zve-
řejňovány články „Vypracované maturitní otázky ze základů společenských 
věd“  autora S. Bendla, a články ke zpestření dějepisné výuky. V dalších roč-
nících pak již kromě zmiňovaných rubrik nenalézáme články přímo sou-
visející s námi studovaným tématem oborové didaktiky dějepisu, avšak 
většinu z článků vycházejících v tomto periodiku lze v hodinách dějepisné 
výuky použít, ať již ke zpestření hodiny, nebo pro důkladnější rozbor témat 
uváděných v tomto časopise. Až do roku 2005 se s jistou pravidelností ob-
jevují v tomto časopise také rubriky, které učiteli mohou v hodinách sloužit 
jako textové didaktické pomůcky, týká se to především rubrik „Ukázka z 
historické literatury, Historie v heslech a rubriky Historická výročí“ . Od roku 
1999 je také přínosné, že již v časopise na obálkové dvoustraně vycházejí 
barevné obrazové přílohy, které lze také vhodně použít při provádění výuky. 
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Celkově jsme od roku 1990 jsme v časopise Společenskovědní předměty 
nalezli 34 článků zaměřených na didaktiku dějepisu. Časopis Moderní vyučování 
jich měl 18, Dějiny a současnost přinesly celkem 15 didaktických článků (z toho 
3 rozhovory s učiteli dějepisu o problémech tohoto předmětu), Historický obzor 
jich obsahoval 14 (za dané období se v tomto periodiku objevilo také 10 rubrik, 
které také částečně obsahovaly didakticky využitelný materiál), časopis 
Komenský 9 článků, Kritické listy celkem 8, Pedagogika 3 didaktické články a 
Pedagogická orientace 1 didaktický příspěvek. 

 
Komenský 9 
Pedagogická orientace 1 
Pedagogika 3 
Kritické listy 8 
Moderní vyučování 18 
Společenskovědní předměty 34 
Dějiny a současnost 15 
Historický obzor 14 
Celkem 102 
 

Tab.: 1. Tabulka celkového počtu publikovaných článků ve zkoumaných periodicích 
 
 

Přehledová studie - 
Srovnání po čtu publikovaných článků vztahujících se k didaktice d ějepisu v jednotlivých časopisech  

Dějiny a současnost

Kritické listy

Pedagogika

Pedagogická orientace

Komenský

Historický obzor

Společenskovědní předměty

Moderní vyučování

Komenský Pedagogická orientace Pedagogika Kritické listy Moderní vyučování Společenskovědní předměty Dějiny a současnost Historický obzor
 

Graf: 1. Podíl jednotlivých periodik na celkovém počtu nalezených publikací 
 

Pavel Novotný, Radim Štěrba, Pavel Vyhňák (Katedra historie PdF MU) 
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Co vypovídá výzkum o přírodovědném vzdělávání v České republice? 
 
Úvodem 

 

Jádrem koncepčních úvah o tom, jakou podobu by mělo mít přírodovědné 
vzdělávání v současné škole, je diskuse o pojetí vyučovacích předmětů, jako jsou 
fyzika, chemie, přírodopis/biologie a částečně též zeměpis/geografie. V souvis-
losti s tvorbou a zaváděním rámcových a školních vzdělávacích programů jsme 
nuceni zamýšlet se nad pojetím a konceptualizací jednotlivých vyučovacích před-
mětů a nad jejich pozicí a rolí v kurikulu všeobecného vzdělávání. Výsledky 
analýz kurikulárních dokumentů (učebních plánů, osnov, učebnic) a empirických 
výzkumů zamřených na vyučování a učení se přírodovědným předmětům posky-
tují opěrný bod pro výše zmíněné diskuse. Co však vlastně vypovídá výzkum o 
přírodovědném vzdělávání v  České republice? 

 
1. Cíl a předmět analýzy 

 

Cílem předkládané přehledové studie je shrnout a utřídit současné výzkumné 
poznatky vztahující se k přírodovědnému (zejména fyzikálnímu) vzdělávání 
v České republice. Vycházíme z rozboru výsledků analýz kurikula a dalších vý-
zkumů, které podávají obraz o přírodovědném vzdělávání na úrovni základní a 
střední školy v České republice. Problémy přírodovědného vzdělávání – jak jsme 
je poznali ve světle výzkumů realizovaných v českých základních a středních 
školách – budeme na tomto místě prezentovat ve třech oblastech. Nejdříve zamě-
říme pozornost na problémy týkající se kurikula přírodovědného vzdělávání (kap. 
2.1), poté přejdeme k problémům spojeným s žáky a s učením se fyzice (kap. 
2.2), na ně navážeme rozborem problémů spojených s učitelem a s vyučováním 
fyzice (kap. 2.3). Pro dokreslení se pokusíme prezentovaný obraz přírodovědného 
vzdělávání v České republice zasadit do širšího mezinárodního kontextu (kap. 3).  
 

Předkládaná studie se opírá o následující přehledové studie a empirické výzkumy:  
• České výzkumy a evaluační sondy zaměřené na přírodovědné vzdělávání: 

komplexní výzkum výuky fyziky v širších souvislostech (Höfer et al. 2005, 
Svoboda, Höfer 2006/2007), výzkum metod výuky fyziky (Hronková 
2004/2005, Škoda 2005, Janík, Miková 2006), výzkum fyzikálních znalostí 
a dovedností žáků (Kolářová, Budínová 1999/2000, Ordelt, Široká 
2004/2005), výzkum kvality výuky fyziky (Žák 2006), výzkum oblíbenosti 
přírodovědných vyučovacích předmětů (Škoda 2005, Höfer et al. 2005), 
analýza kurikula přírodovědného vzdělávání (Brockmeyerová-Fenclová, 
Kotásek 1999).  
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• Mezinárodně srovnávací studie přírodovědné výuky v evropských školách 
publikovaná v rámci Eurydice pod názvem Science Teaching in Schools in 
Europe (2006). 

• Mezinárodně srovnávací výzkum TIMSS (Third International Mathematics 
and Science Study – Třetí mezinárodní výzkum matematického a 
přírodovědného vzdělávání), který je organizován Mezinárodní asociací 
pro hodnocení výsledků vzdělávání IEA (International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement). Zaměřuje se na hodnocení 
vědomostí a dovednosti žáků různých typů a stupňů škol v  matematice a 
v přírodovědných předmětech. K dispozici jsou výsledky výzkumů TIMSS 
1995 (Palečková, Mandíková 1997), TIMSS 1999 (Palečková, Tomášek 
2001), TIMSS 1999 Video Study (Roth et al. 2006). 

• Mezinárodní srovnávací výzkum PISA (Programme for International 
Student Assessment – Mezinárodní program pro hodnocení žáků) je 
výrazem odhodlání zemí OECD (Organisation for Economic Co-Operation 
and Development – Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) 
monitorovat výstupy vzdělávacích systémů v mezinárodním srovnávání na 
základě měření vzdělávacích výsledků žáků. Výzkum PISA probíhá ve 
třech etapách a zaměřuje se na čtenářskou gramotnost (2000), matema-
tickou gramotnost (2003) a přírodovědnou gramotnost (2006) 
u patnáctiletých žáků. 

 

U každého z výzkumů, na který se níže v textu odkazujeme, uvádíme základní 
informace o zkoumaném souboru a o použité metodě. Čtenář si tak může vytvořit 
představu o kvalitě provedení daného výzkumu a tedy o jeho důvěryhodnosti.  
 
 
2. Problémy přírodovědného vzdělávání v ČR ve světle výzkumů 

 
2.1. Přírodovědné předměty v kurikulu 

 

Kurikulum je chápáno komplexně jako ucelený program vzdělávacích institu-
cí, zahrnuje „...cíle, obsah, metody a organizaci vzdělávání... odpovídá na otázky 
proč, koho, čemu, kdy, jak, za jakých podmínek a s jakými očekávanými efekty 
vzdělávat...“ (Walterová 2004, s. 228). Kurikulum je strategickým nástrojem 
vzdělávací politiky a jako takové ovlivňuje podobu školy a výuky v jednotlivých 
vyučovacích předmětech – proto mu zde věnujeme pozornost na prvním místě.  

Analýzy kurikulárních dokumentů (učebních plánů, osnov, učebnic) dokláda-
jí, že vyučovací předměty spadající do oblasti přírodovědného vzdělávání měly 
v kurikulu české školy významné postavení již před rokem 1989 (srov. Brock-
meyerová-Fenclová, Kotásek 1999). Jejich pozice byla ještě více posílena kon-
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cem 70. let 20. stol., a to prostřednictvím koncepce nazvané Další rozvoj česko-
slovenské výchovně-vzdělávací soustavy (1976), která položila důraz na scientis-
tická kritéria při výběru vzdělávacího obsahu. Po roce 1990 byla váha přírodo-
vědného vzdělávání v kurikulu všeobecného vzdělávání oslabena ve prospěch 
předmětů humanitních a cizích jazyků (srov. Brockmeyerová-Fenclová, Kotásek 
1999). V souvislosti s přípravou Národního rozvoje vzdělávání v České republice 
(2001) a rámcových vzdělávacích programů pro základní, gymnaziální a střední 
odborné vzdělávání  se diskuse o pojetí jednotlivých vyučovacích předmětů opět 
dostaly na pořad dne. V pohledu na přírodovědné vzdělávání dochází k posunu 
akcentů. Zatímco dříve byla hlavní pozornost věnována behaviorálním doved-
nostem (např. dovednost ovládat měřicí přístroj) a kognitivním dovednostem 
nižší úrovně (např. aplikovat vzorec), v současné době se akcent posouvá smě-
rem ke kognitivním dovednostem vyššího řádu (např. utváření pojmů, modelová-
ní, řešení problémů, uplatňování přírodovědných procedur) – srov. k tomu 
Méheut (2006). Citovaný autor dále zdůrazňuje, že výzkum přírodovědného 
vzdělávání je dnes nutné chápat v širším sociálním kontextu. Vedle toho, že 
porozumíme přírodovědným poznatkům a technologickému pokroku, je třeba se 
také konfrontovat s povahou přírodní vědy (nature of science) a s její metodou. 
Toto pojetí je v souladu se současným chápání konceptu přírodovědné gramot-
nosti (scientific literacy), které zdůrazňuje vztah mezi přírodními vědami a 
společenskými problémy. V novějších kurikulárních dokumentech v mnoha 
evropských zemích je výše uvedený požadavek reflektován, což je předpokladem 
(nikoliv zárukou) toho, aby byl naplňován v praxi výuky. V souvislosti s vytváře-
ním a zaváděním rámcových a školních vzdělávacích programů do praxe našich 
škol se aktualizuje naléhavost dalších problémů: výběr vzdělávacího obsahu 
oboru (klíčových fyzikálních pojmů), interdisciplinaria a integrace v přírodověd-
ných předmětech atp. 

Jak jsme ukázali, kurikulum vytváří určitý rámec pro procesy učení a vyučo-
vání, které se odehrávají ve školních třídách. Jaké poznatky o těchto procesech 
přináší empirický výzkum? Na tuto otázku se pokusím odpovědět v následující 
kapitole – zaostříme přitom pozornost zejména na oblast fyzikálního vzdělávání.  
 
 
2.2. Žák a problémy spojené s učením  
 

Znalosti a dovednosti žáků 
 

Jakými znalostmi a dovednostmi z přírodních věd disponují čeští žáci? Stav a 
míru znalostí a dovedností našich žáků mapují vedle mezinárodně srovnávacích 
výzkumů (TIMSS, PISA) také domácí evaluační výzkumy a sondy (např. Kolá-
řová, Budínová 1999/2000, Ordelt, Široká 2004/2005).  
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Prvním mezinárodně srovnávacím výzkumem vzdělávání, který byl v České 
republice v 90. letech 20. století realizován, byl výzkum vědomostí a dovedností 
v matematice a přírodovědných předmětech TIMSS 1995 (Straková, Tomášek, 
Palečková 1996, Palečková, Mandíková 1997, Tomášek, Straková, Palečková, 
1998). Výzkumu TIMSS 1995 se účastnilo na 17 tisíc žáků 4. a 8. ročníku, 950 
učitelů a 500 ředitelů z 500 škol (náhodný výběr z celého území ČR). Čeští žáci 
nižšího sekundárního stupně se v něm umístili nad mezinárodním průměrem, a to 
ve všech sledovaných oblastech. Byli úspěšní při řešení úloh, ve kterých měli 
prokázat znalosti faktů nebo postupovat podle naučeného postupu. Obtížnější pro 
ně byly úlohy, ve kterých měli aplikovat nabyté vědomosti v nové neznámé 
situaci a v úlohách, které měly experimentální povahu (Straková, Potužníková, 
Tomášek 2005). V replikaci tohoto výzkumu (TIMSS-R) v roce 1999 (Palečko-
vá, Tomášek 2001) dosáhli čeští žáci výrazně horších výsledků. V části zaměřené 
na zkoumání vědomostí a dovedností dosáhli žáci středních škol pouze průměr-
ných výsledků, přičemž byly shledány velké rozdíly mezi jednotlivými typy 
středních škol (podrobněji viz Straková, Potužníková, Tomášek 2006).  

O znalostech a dovednostech žáků podávají svědectví také domácí výzkumy. 
V souvislosti s vytvářením evaluačních kritérií přírodovědného vzdělávání si 
řešitelský tým vedený R. Kolářovou položil dvě klíčové otázky: 1) Co by měl žák 
základní školy umět z fyziky, chemie a přírodopisu? (viz Kolářová et al. 1998) a 2) 
Co žák základní školy umí z fyziky...? (viz Kolářová, Budínová 1999/2000). Obě 
otázky, tak jak jsou položeny, odkazují ke vztahu mezi plánovaným a dosaženým 
kurikulem. V roce 1999 byl proveden výzkum, v němž se formou písemné zkoušky 
u 350 žáků 9. ročníků ZŠ a 58 žáků 1. ročníků víceletých gymnázií zjišťovaly jejich 
kompetence vztahující se k hlavním cílům přírodovědného vzdělávání – např. 
pozorování, experimentování, měření a odhady; kvantitativní popis; aplikace příro-
dovědných poznatků a další (viz Kolářová a kol. 1998). Z výsledků výzkumu vybí-
ráme: „...v naprosté většině úloh jsou výsledky žáků gymnázií lepší. ...žákům činí 
problémy zdůvodnění úloh... ...ve výpočtových úlohách zapomínají uvádět jednotky 
veličin nebo je uvádějí nesprávně. ...zaměňují pojmy teplo a teplota...“ (Kolářová, 
Budínová 1999/2000, s. 539-540).  

Otázku, jak jsou žáci připraveni ke studiu fyziky na střední škole, si položili 
ve své evaluační sondě S. Ordelt a M. Široká (2004/2005). Na základě sbírky 
testových úloh z fyziky (Široká, Bednařík, Ordelt 2004) byl vytvořen test s náz-
vem „ZŠ – vlastnosti látek a těles“, který byl ve dvou ekvivalentních verzích 
předložen 328 žákům z 9 středních škol (3 gymnázia, 2 střední průmyslové 
školy, 4 SOŠ a SOU) v celkem 22 třídách v prvním ročníku. Závěrem svého 
výzkumu autoři konstatují, „...že zadaný velmi jednoduchý (až triviální) vstupní 
test zvládli absolventi ZŠ jen průměrně, nelze si tedy dělat iluze o jejich 
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elementárních znalostech fyziky, s nimiž se setkávají téměř každodenně“ (Ordelt, 
Široká 2004/2005, s. 409).    
 
Oblíbenost fyziky jako vyučovacího předmětu – nemotivovanost žáků 

 

Na problémy s nemotivovaností žáků poukazuje Pavelková (2005), která uvádí: 
„…žáci považují za nejčastější důvod nemotivovanosti to, že je přitahují jiné 
činnosti. Na druhém a třetím místě se umístily důvody: „jsem líný(á)“, „učení je 
namáhavé“. …U důvodu „jsem líný(á)“ je velmi zajímavý nárůst u žáků gymnázií 
a u žáků 9. ročníků. U důvodu „mám pocit, že na to nemám“ t-testy prokázaly 
vysoce významně vyšší četnost u žáků základních škol. …za nejčastější důvod ne-
motivovanosti považují i učitelé přitažlivost jiných činností“ (s. 218-219). Nemo-
tivovanost žáků se patrně promítá i do poklesu oblíbenosti vyučovacích předmětů. 
Jako problematická se ukazuje zejména nízká oblíbenost přírodovědných 
předmětů – jak ukazují některé výzkumy. 

Na postoje žáků k vyučovacím předmětům, na oblíbenost vyučovacích před-
mětů se mimo jiné zaměřoval také rozsáhlý výzkum výuky fyziky provedený G. 
Höferem, Z. Půlpánem a E. Svobodou (2005) – srov. k tomu také (Svoboda, 
Höfer 2006/2007). Formou dotazníkového šetření na základních a středních 
školách ve všech krajích v České republice byly získány údaje od 6408 žáků. 
Oblíbenost vyučovacích předmětů se zjišťovala na diskrétní škále hodnost od „0“ 
(krajně neoblíbený) do „6“ (velmi oblíbený). Autoři dospěli k následujícímu 
zjištění: „...fyzika se na všech typech škol umístila v pořadí průměru oblíbenosti 
jednotlivých vyučovacích předmětů na jednom z posledních míst: na ZŠ3 na 14. 
(předposledním) místě před Čj; na NG na 10. místě před Ma, Nj, Čj a Ch; na VG 
na 13. místě před Ch a na OŠ na 12. místě před Ch a Nj. ...na VG je fyzika 
výrazně méně oblíbená než na NG. ...v celkovém porovnání oblíbenosti přírodo-
vědných předmětů (Inf, Ze, Fy, Ma, Ch, Př), matematiky a předmětů jazykových a 
humanitních (Čj, Aj, Dě, Nj, Ov, Hv, Tv) na ZŠ hodnotili žáci jako statisticky 
významně oblíbenější předměty přírodovědné. Fyzika je oblíbenější u hochů než 
u dívek“ (Svoboda, Höfer 2006/2007, s. 213).       

K obdobnému závěru dospěl také J. Škoda (2005), který formou dotazníko-
vého šetření zjišťoval oblíbenost vyučovacích předmětů mezi 384 žáky na 2. 
stupni základních škol a na gymnáziích. Autor svůj výzkum uzavírá slovy: 
„...přírodovědné předměty patří do skupiny předmětů s nízkou až velmi nízkou 
oblíbeností. …jednoznačně a výrazně nejméně oblíbeným předmětem je fyzika“ 
(Škoda 2005, s. 12).  

 
 
� 
3 ZŠ – základní škola, NG – nižší stupeň gymnázia, VG – vyšší stupeň gymnázia.  
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2.3. Učitel a problémy spojené s vyučováním  
 

Co je příčinou problémů spojených se žáky a s učením, o nichž jsme výše 
podali přehled? Výzkum zatím na tuto otázku neposkytuje jednoznačnou 
odpověď. Nicméně snaží se k ní přiblížit mimo jiné také na základě zkoumání 
toho, jak se odehrává výuka fyziky na základních a středních školách v České 
republice. V jakých výukových fázích a formách se výuka odehrává výuka 
fyziky? V jaké míře se při výuce fyziky využívá výukových postupů, jakou 
jsou např. heuristická metoda, projektová výuka? K těmto otázkám se vztahují 
níže prezentované výzkumné nálezy.  
 
V jakých formách a v jakých fázích se výuka fyziky odehrává? 

 

Významným výzkumem je videostudie TIMSS 1999 (Roth et al. 2006), 
v jejímž rámci se analyzovaly videozáznamy 439 vyučovacích hodin biologie, 
chemie, fyziky a zeměpisu v pěti zemích světa (Austrálie, Česká republika, Ja-
ponsko, Nizozemí, USA). Videostudie ukázala, že mezi jednotlivými zeměmi 
existují odlišnosti v tom, jaký důraz je kde kladen na bezprostřední cíle výuky 
(instructional purposes). Zprostředkovávání nového učiva zabírá 93 % času 
v Japonsku, 85 % v Austrálii, 79 % v USA, 78 % v Nizozemí a 67 % v České 
republice. Česká republika ostatní země výrazně převyšuje v zastoupení fáze 
opakování učiva (19 %) a hodnocení žákova učení (zkoušení), kterému je v ČR 
věnováno 9 % času. Další odlišnosti mezi jednotlivými zeměmi byly shledány v 
tom, v jakých organizačních formách se výuka odehrává. Praktické aktivity byly 
v menší míře zastoupeny v České republice a v Nizozemí, ve větší míře v Austrá-
lii a v Japonsku. V České republice výrazně dominovala (71 %) práce s celou 
třídou v lavicích (whole-class seatwork activities). Výuka v jednotlivých zemích 
se odlišovala v tom, do jaké míry žákům umožňovala pracovat metodami přírod-
ních věd (scientific inquiry practices). Ukázalo se, že v žádné ze zúčastněných 
zemí není běžné, aby žáci sami vytvářeli výzkumné otázky. Pouze ve velmi málo 
případech žáci sami navrhovali procedury zkoumání jevů. V japonských hodi-
nách měli žáci možnost predikovat výsledky zkoumání. Těžiště práce metodami 
přírodních věd spočívalo v tom, že učitelé žákům umožňovali interpretovat data 
(nejčastěji v Austrálii, nejméně často v ČR) a dále sbírat a zaznamenávat data 
(nejčastěji v Japonsku, nejméně často v ČR). Jednotlivé země se odlišovaly 
v množství motivačních aktivit zařazených do výuky (hry, překvapující drama-
tické demonstrace, soutěže, hry v roli atp.). Motivační aktivity byly do výuky 
zařazovány nejčastěji v USA (23 % výukového času). V Austrálii to bylo 11 %, 
v Nizozemí 5 %, v Japonsku 4 % a v ČR 3 %. Souhrnem lze konstatovat, že ve 
výuce přírodních věd v České republice převažuje interakce s celou třídou s důra-
zem na obsahovou správnost. Relativně málo času mohou žáci věnovat indi-
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viduální práci. Charakteristickým rysem českých hodin je opakování a veřejné 
ústní zkoušení žáků.  

Na zkoumání forem a fází výuky byla zaměřena pozornost také v CPV 
videostudii fyziky (Janík, Miková 2006). Výsledky analýzy 62 hodin výuky 
zachycených na videozáznamu ukazují, že výuka fyziky je silně řízena učitelem a 
nabízí jen relativně málo prostoru pro samostatné a skupinové aktivity žáků. 
Zatímco výukové formy orientované na učitele zahrnují ve vyučovací hodině v 
průměru 29:56 minut, formy výuky orientované na žáka zahrnují v průměru jen 
9:17 minut. Dominujícími formami výuky jsou rozhovor se třídou (14:47 minut 
ve vyučovací hodině), výklad/přednáška učitele (10:03 minut) a diktát (5:05). 
Dominujícími fázemi výuky jsou procvičování (9:59 minut) a aplikace učiva 
(8:15 minut), naopak v relativně malé míře jsou zastoupeny fáze, jako jsou úvod 
výuky (0:58 minut) a rekapitulace učení (0:35 minut), jejichž jádrem je motivace 
žáků a metakognitivní podpora učebního procesu. 

Také ve výzkumu provedeném Höferem a kol. se zjišťovala četnost výskytu 
jednotlivých částí vyučovací hodiny fyziky. Žáci hodnotili skutečnou četnost 
výskytu různých částí vyučovací hodiny na stupnici: 0 (nikdy) ... 3 (v 50 %) ... 6 
(každou hodinu). Autoři shrnují výsledky výzkumu takto: „...jednotlivé výsledky 
můžeme podle četnosti používání rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří podle 
našeho předpokladu výklad, opakování a řešení úloh, druhou skupinu tvoří 
pokusy učitele a pokusy prováděné žáky a poslední velkou skupinou jsou činnosti 
málo v hodinách výuky fyziky frekventované – vyprávění, referáty, video, film a 
internet“ (Svoboda, Höfer 2006/2007, s. 222). Např. pořadí jednotlivých částí 
vyučovací hodiny fyziky na základní škole podle průměru na škále 0-6 je 
následující: výklad (5,1), opakování (3,6), úlohy (3,5), pokusy učitele (2,8), 
pokusy žáků (2,1), vyprávění (1,6), referáty (1,4), video (1,4), film (1,1), internet 
(0,9). Jak autoři dále uvádějí, „…zarážející je pokles průměru provádění pokusů 
učitelem směrem od ZŠ. Učitelé na NG provádějí pokusy méně často, než učitelé 
na ZŠ; větší důraz je na NG klade na výklad. Stejný posun jako u učitelských 
pokusu vidíme i u pokusů prováděných žáky. Na ZŠ provádějí žáci více pokusů 
než na NG. Stav na NG a VG je podobný. Je zarážející, že se velmi málo používá 
internet. Dokonce se používání v posloupnosti ZŠ – NG – VG snižuje…“ 
(Svoboda, Höfer 2006/2007, s. 223). 

E. Hejnová a R. Kolářová (2000/2001) zjišťovaly, jak učitelé fyziky hodnotí 
žáky na základních školách. Autorky se prostřednictvím učitelského dotazníku 
obrátily na 29 učitelů, formou žákovského dotazníku na 70 žáků (s různým pros-
pěchem). Z rozborů odpovědí učitelů a žáků vyplynulo, „...že zhruba 80 % žáků i 
učitelů připisuje důležitost znalosti vzorců, zákonů a definic. Výrazná shoda byla 
také zjištěna u „porozumění fyzikálním pojmům a zákonům“, „od říkání textu ze 
sešitu nebo učebnice“ a „schopnosti tvořivého myšlení“. …učitelé skutečně jen 
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velmi málo využívají ke klasifikaci experimentální zkoušku. …experimentální 
dovednosti jsou při ústní zkoušce vyžadovány od žáka zřídka. Větší důraz je 
kladen spíše na verbální reprodukci získaných poznatků (popis přístroje…)  než 
na vlastní experimentální činnost …žáci si myslí, že provádění pokusů není pro 
učitele důležité. …co se týče požadavků na ústní a písemnou zkoušku, ukázalo se, 
že na jedné straně učitelé považují pamětní reprodukci učiva za méně důležitou, 
na druhé straně však poměrně často při písemné a ústní zkoušce vyžadují 
vyslovení definice nebo znění fyzikálního zákon, popis přístroje atp. …učitelé 
přikládají větší význam zkoušce písemné než ústní. …drtivá většina žáků pokládá 
hodnocení svého učitele za objektivní. …žákům nejvíce vyhovuje písemná forma 
zkoušky. …nejméně se daří v praxi realizovat hodnocení experimentálních do-
vedností žáků…“ (Hejnová, Kolářová 2000/2001, s. 409-412). 

J. Škoda (2005) provedl v roce 2000 výzkum na vzorku 136 učitelů přírodo-
vědných předmětů z vybraných víceletých gymnázií, v jehož rámci respondenti 
hodnotili frekvenci jednotlivých vybraných vzdělávacích postupů uplatňovaných 
ve výuce přírodovědných předmětů na šestibodové stupnici na úrovni intervalo-
vého měření, kde „1“ znamenalo „každou hodinu“ a 6 znamenalo „nikdy“. Arit-
metický průměr odpovědí respondentů dosáhl hodnoty 5,56. Autor k tomu 
konstatuje: „...ve sledovaném vzorku učitelů víceletých gymnázií je projektová 
výuka využívána jen naprosto ojediněle“ (Škoda 2005, s. 148).    

J. Hronková (2004/2005) zjišťovala, zda učitelé používají heuristickou meto-
du při výuce fyziky na gymnáziích. Soubor zkoumaných učitelů byl specifický, 
jednalo se o učitele, kteří se aktivně zúčastňují různých seminářů pořádaných 
MFF UK nebo JČMF. Vyplněný dotazník autorce zpět zaslalo 41 učitelů, z nichž 
36 uvedlo, že heuristickou metodu používá. Autorka se také zajímala o to, ve 
kterých tematických celcích, při výkladu jakých fyzikálních dějů a jevů učitelé 
tuto metoda uplatňují; v čem vidí její výhody; kdy ji podle jejich názoru nelze 
použít; za jakých podmínek by učitelé tuto metodu využívali častěji? Ze závěrů 
výzkumu vybíráme: „...učitelé středních škol se shodli, že se heuristickou metodu 
snaží používat vždy, když jde provést průkazný experiment, z něhož lze vyjít při 
’objevování’  závislostí mezi dvěma veličinami. ...heuristická metoda je vhodná 
při přípravě studentů na fyzikální olympiádu či korespondenční semináře. ...z 
odpovědí učitelů vyplývá, že heuristická metoda je nejlépe použitelná...“ 
(Hronková 2004/2005, s. 480). 

V. Žák (2006) se ve svém výuku zaměřil na kvalitu výuky fyziky na 
gymnáziích. Prostřednictvím standardizované pozorovací a posuzovací techniky 
se sledovalo 75 vyučovacích hodin u 10 učitelů fyziky na pražských gymnáziích. 
Obecné závěry týkající se kvality zkoumaných hodin formuluje autor takto: 
„…zhruba ve dvou třetinách hodin se neexperimentovalo …ve více než v polo-
vině pozorovaných hodin nepoužil učitel žádné pomůcky …asi ve třech čtvrtinách 
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hodin studenti vůbec nepracovali s žádným textem, to znamená ani s učebnicí ne 
…ve čtyřech pětinách sledovaných hodin nebyla použita heuristická metoda …ve 
více než čtyřech pětinách hodin se používaly matematické prostředky …zhruba ve 
třech čtvrtinách hodin se objevil alespoň několikaminutový výklad...“ (Žák 2006, 
s. 7-8).  

 
Jak se ve výuce fyziky pracuje s učivem? 

 

 Podle videostudie přírodních věd TIMSS 1999 (Roth et al. 2006) lze 
výuku v přírodovědných předmětech v České republice charakterizovat jako 
„povídání o přírodovědném učivu“ . Velká pozornost je věnována opakování, 
hodnocení a zprostředkovávání kánonu přírodovědných znalostí. Učivo je 
náročné, hutné, teoretické, spíše je organizováno kolem faktů a definicí, menší 
důraz je kladen na vytváření konceptuálních vazeb. Na druhou stranu se v čes-
kých hodinách často objevuje sumarizace učiva, která přispívá k jeho vyšší 
soudržnosti. Všechny hlavní poznatky byly ve většině hodin vyvozovány a 
podporovány prostřednictvím vícenásobných vizuálních reprezentací. Učivo 
se ve všech zemích orientovalo na kánon přírodovědných znalostí (canonical 
knowledge), a to nejvíce v České republice: 59 % objemu veřejných promluv 
(public talk) ve třídě. V Japonsku to bylo 44 %, v Austrálii 35 %, v Nizozemí 
35 % a v USA 31 %. Na druhou stranu ve všech zemích byly relativně málo 
zastoupeny metakognitivní znalosti a znalosti vztahující se k povaze vědy.  

Výše uvedené poznatky potvrdila a obohatila CPV videostudie fyziky 
(Janík, Miková 2006), kde se při analýze 62 vyučovacích hodin ukázalo, že 
průměrný počet slov učitele ve vyučovací hodině (při veřejné interakci) činí 
2976 slov. Naproti tomu průměrný počet slov všech žáků dohromady činí ve 
vyučovací hodině (při veřejné interakci) 616 slov. Poměr verbálních projevů 
učitele dosahuje oproti verbálním projevům všech žáků ve třídě dohromady 
průměrné hodnoty 4,83. To znamená, že učitel hovoří v průměrné hodině 
téměř pětkrát více než všichni žáci dohromady. 

V řadě výzkumů se ukazuje, že ve výuce fyziky jsou v relativně malé míře 
zastoupeny fáze či aktivity, jejichž jádrem je motivace žáků a metakognitivní 
podpora učebního procesu. Např. v dotazníkovém šetření (Höfer et al. 2005) 
žáci odpovídali na otázku, jak si nejčastěji dělají poznámky v hodinách 
fyziky? Odpověď vybírali z nabízených možností: 1) učitel nám poznámky 
diktuje; 2) zapisujeme si vše podle učitele, který píše poznámky na tabuli 
(promítá na stěnu…); 3) zapisujeme si podle učitele, který část zápisků prová-
dí sám; část poznámek si vypisujeme sami z učebnice; 4) píšeme si poznámky 
zcela samostatně na základě výkladu učitele; 5) všechny poznámky si sami 
vypisujeme z učebnice ve škole; 6) poznámky si vypisujeme z učebnice doma; 
7) pořizujeme si poznámky jinak (v záznamovém listu upřesněte); 8) písemné 
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poznámky si neděláme. Výzkum ukázal, že na všech typech zkoumaných škol 
je nejčastějším způsobem získávání zápisků jeden z prvních tří způsobů (v 
různém pořadí), tj. učitel nám poznámky diktuje; zapisujeme si vše podle 
učitele, který píše poznámky na tabuli (promítá na stěnu…); zapisujeme si 
podle učitele, který část zápisků provádí sám; část poznámek si vypisujeme 
sami z učebnice. Na základní škole učitel častěji píše poznámky na tabuli, na 
nižším a vyšším gymnáziu učitel častěji diktuje.  
 
3. Mezinárodně sdílené problémy přírodovědného vzdělávání 
 

Souhrnný přehled o problémech přírodovědného vzdělávání, s nimiž se v růz-
ných variacích setkáváme v různých evropských zemích, nejnověji nabízí publikace 
Science Teaching in Schools in Europe – Vyučování přírodním vědám v Evropě 
(2006).  
 

Problém přírodovědné výuky v mezinárodním pohledu 
 

Významnou oblast výzkumu přírodovědného vzdělávání představuje zkou-
mání žákovských prekoncepcí a porozumění přírodovědným jevům a dějům (u 
nás viz např. Trna 2002, Mandíková 2005/2006, 2006/2007). Výzkumy žá-
kovských prekoncepcí nechávají nahlédnout do poznávacího a pojmotvorného 
procesu u dítěte. Výzkumy dokládají, že dětské představy jsou značně rezis-
tentní vůči zásahům zvnějšku. Často se stává, že v mysli žáka vedle sebe 
existují třeba i navzájem rozporné koncepty. Jak nahradit „neadekvátní“ či 
„naivní“ představy dětí vědeckými koncepcemi? Posner, Strike, Hewson a 
Gertzog (1982) uvádějí, že se to může podařit pouze tehdy, jestliže žák pocítí 
nespokojenost se svými dosud užívanými koncepty a nabídnou-li se mu srozu-
mitelné alternativní koncepty, které mu přijdou vhodnější, než byly jeho kon-
cepty dosavadní.  
Řada výzkumů se zaměřuje na roli experimentálních činností při učení se 

přírodním vědám. Haigh a Forret (2005) zjistili, že zatímco přírodovědná 
výuka v primární škole se zdá být otevřenější vzhledem k badatelským aktivi-
tám žáků, při nichž významnou roli hraje testování hypotéz, v sekundární 
škole se praktické aktivity využívají zejména za účelem ilustrování konceptu; 
ověřování fyzikálního zákonu; v aktivitách, jako jsou experimentování pozo-
rování, měření a vyvozování závěrů. Mnohé výzkumy poukazují na problémy, 
které mají žáci v okamžiku, kdy mají propojovat experiment s teorií. Manipu-
lování s přístroji a měření vede k rutinním aktivitám v neprospěch reflexe 
experimentu a s ním spojené teorie (Hucke, Fischer 2002).  

Výzkumem byly identifikovány dva hlavní způsoby využívání počítačů 
v přírodovědné výuce: a) využívání počítačů za účelem zpracování experi-
mentálních dat ve výuce; b) využívání počítačů za účelem simulací (podrobně-
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ji viz Méheut 2006). S ohledem na to je zajímavé zjištění výzkumu Huckeho a 
Fischera (2002), kteří dospěli k závěru, že pokud jsou počítače využívány ke 
zpracování dat, žáci nejsou vedeni k teoretické reflexi, protože jejich pozor-
nost je odváděna od samotných experimentů a zaměřuje se na požívání počí-
tače. Na druhou stranu používání počítače za účelem simulací podporuje 
teoretickou reflexi.    

Současné poznatky z mezinárodně srovnávacích výzkumů matematického 
a přírodovědného vzdělávání (PISA, TIMSS) je třeba podrobit hlubší peda-
gogicko-psychologické analýze, která napomůže identifikovat přednosti a 
deficity matematické a přírodovědné výuky. V České republice takovou kom-
plexnější analýzu postrádáme – pokus o ni je učiněn ve studii T. Janíka a V. 
Najvarové (2006). V Německu takovou analýzu vypracoval F. E. Weinert 
(2001). Její výsledky zde stručně představíme, neboť řadu problémů, na něž 
tento autor poukazuje, čeští žáci s německými sdílejí. Weinert na základě výše 
zmíněné analýzy konstatuje, že přírodovědná výuka je v Německu příliš 
orientovaná na vzdělávací obsah a naopak je málo intenzivní co se požadavku 
na žákovo porozumění týče. Při dostatečné inteligenci mohou žáci na základě 
povrchních znalostí porozumět středně obtížným textům do té míry, že 
zapůsobí dojmem informovanosti, aniž by přitom hlouběji porozuměli obsahu 
a aniž by získali na obsah vázané kognitivní kompetence. Weinert dále kriti-
zuje přírodovědnou výuku za to, že v ní často dochází ke směšování výkono-
vých situací se situacemi učebními. Ve výkonových situacích jde o dosažení 
úspěchu a vyhnutí se neúspěchu, naproti tomu v učebních situacích jde o za-
plnění mezer ve znalostech, o vyjasnění si toho, co zůstalo nejasné. Weinerta 
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). V dalším bodě kritizuje, že výuka je sice oriento-
vána na znalosti, na druhé straně se však málo orientuje na aplikace. Ukazuje, 
že systematicky získané znalosti jsou organizovány a strukturovány způ-
sobem, který často neumožňuje vybavit si je v praktických aplikačních situa-
cích; tyto znalosti pak zůstávají inertní a nevyužité a nelze jich využít při řeše-
ní problémů.  
 
Závěry 

 

Na skutečnost, že česká škola málo přispívá k rozvíjení myšlení žáků se 
opakovaně poukazuje při všech možných příležitostech. Ve výzkumech TIMSS 
a PISA se opakovaně ukazuje, že existuje velký rozptyl mezi výsledky žáků různých 
typů a stupňů škol. Značné nedostatky byly shledány zejména u žáků nematuritního 
studia. Výsledky našich žáků v oblasti matematického a přírodovědného vzdě-
lávání, tak jak jsme je mohli poznat ve výzkumech TIMSS a PISA, se lišily 
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v závislosti na typu testových úloh. Analýza testových úloh ve vztahu k úspěš-
nosti jejich řešení ukázala, že horších výsledků dosahovali žáci v úlohách, 
které vyžadovaly aplikaci znalostí v nových neobvyklých situacích, a v úlo-
hách, které měly experimentální povahu (Straková, Potužníková, Tomášek 
2005). K obdobným závěrům se dospělo i ve výzkumech a evaluačních son-
dách provedených českými autory. Výše zmíněné problémy patrně souvisí 
s nedostatky v oborovém myšlení žáků. Zdá se, že právě zde leží podstata 
obtíží, kdy žáci selhávají při řešení úloh, které vyžadují hlubší porozumění 
pojmům, principům a metodám daného oboru; předpokládají flexibilní uplat-
nění znalostí v jiných kontextech, než v jakých byly získány; neobejdou se bez 
dovednosti oborově správného a přiměřeného argumentování atp. 
Řešení uvedených problémů předpokládá změnu kultury vyučování a učení, 

vytvořit nový didaktický model. Jako klíčová se v těchto souvislostech jeví po-
třeba rozvíjet teorii a výzkum v didaktice přírodních věd. Přestože domácí vý-
zkum již řadu témat pokrývá, existují oblasti, kterým dosud není věnována ade-
kvátní výzkumná pozornost (např. zkoumání kognitivní, emociální a sociální 
aktivizace žáků ve výuce; zkoumání konceptuální změny při výuce přírodo-
vědným předmětům; výzkum základního učiva v přírodovědných předmětech).  
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Tomáš Janík 
 

Nové děti, noví rodiče, noví učitelé, nové školy… 
 

Nejdřív 11. září, potom studie PISA – a nyní? 
 

Žijeme v době pronikavých změn. Událost z 11. září 2001 to světu ukázala 
jako možná nic jiného před tím. Než může něco nového vzniknout, musí staré 
zaniknout. My se však starého úzkostlivě držíme. Nejistota, co je nahradí, nás 
ochromuje. Děti jsou v tom ohledu docela jiné. Žijí tady a teď. Mohly by nám být 
světlým příkladem. Ony jsou ještě docela blízko životu. A kde je život je také 
změna. 

Stále více dětí ve škole nespolupracuje, škola se jim příčí.  Jsou označovány  za 
problémové, pokud jde o chování nebo učení. Stávají se z nich žáci buď příliš 
hluční, nebo úplně mlčenliví, podráždění, nebo apatičtí, agresivní, nebo depresivní. 
A množství institucí je tu k tomu, aby zasáhlo a zbavilo je jejich „jinakosti“ a 
začlenilo do „normy“. 

Nechybí však také hlasy, které se ptají, proč jsou dnešní děti takové, jaké 
jsou? Odvážní soudí, že tyhle děti vlastně vůbec nejsou tak obtížné. Že jejich 
problémy jsou vlastně jen výsledkem střetu, bolestivého nárazu na náš svět, který 
se jim v některých ohledech hluboce příčí. A potom se ve skutečnosti člověku 
někdy zdá, jakoby si děti pro tento život něco předsevzaly, a když jsou pak 
konfrontovány se skutečností, jsou hluboce frustrovány. Děsivý úlek někdy 
promlouvá z očí těchto dětí. Je v něm snad i snaha uniknout? 
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„Rozbijte okovy“, nasprejovali před desítkami let předchůdci této generace 
dětí na Berlínskou zeď. Děti, které jsou tolik odhodlány rozbíjet pouta, naráží 
dnes všude. Také ve škole. Copak nám vlastně chtějí sdělit  tihle tvrdošíjní 
negativisté? 

Já si myslím:  Dokud nebudeme ochotni zapochybovat o mnohém, nejlépe 
o všem, nedají pokoj. Jak se zdá, nespokojí se s polovičatostmi. 

 Je to pro nás důrazná výzva. Proč tedy stále ještě váháme? Kde zůstaly 
odvážné kroky? Co přinese vytvoření nové školy? Jaká bude ta proměna? 

Že nestanoví nic napevno a tím vytvoří nejprve prostor pro setkávání. Co má 
v zítřejší škole prioritu? Bezprostřední blízkost života. Co skutečně ta nová škola 
bude dělat? Bude se obnovovat každým dnem. Žádné reglementování v ní 
nebude mít místo. Platit bude jediné měřítko všech věcí: Dítě. Což to není dost? 
Naší  jedinou starostí by mělo být, co nabízíme dětem, aby byly silné. Zejména 
v mateřské škole a v prvních školních letech. Ano, říkám silné, ne chytré. To 
druhé totiž musí být založeno v prvém, jinak to nemá cenu. Škola se musí 
zaměřit především na první léta. Být elementární. Existuje celá řada 
elementárních zkušeností, které každé dítě potřebuje, jestliže se má dále zdravě 
vyvíjet. Jsou tak základní, že je rádi přehlížíme. Například: Dotýkat se země. 
Čichat les. Poslouchat vítr na lukách a vlastní srdce. Pociťovat bláto mezi prsty 
na nohou a mořskou sůl na jazyku. Prožívat jiskření hvězd na obloze a vdechovat 
vůni tlejícího dřeva. Je tohle snad pro ukrácení času? Nikdy! Nic nevzdělává víc!  
Děti chtějí v tomto světě zapustit kořeny. 

Nesmíme jim stříhat křídla! Jen to, co poznávají vlastními smyslovými pro-
žitky, připraví je, aby jednou v budoucnu nalezly odpověď na otázky po smyslu  
lidské existence. 

 

Toto je jedna ze statí přeložená z knihy švýcarského pedagoga Daniela Wirze 
„Erziehung – Beziehung“ (Výchova je vztah). Žádná z jeho sedmi knih dosud 
nebyla přeložena do češtiny. Rádi bychom v pedagogických časopisech pro 
začátek uveřejnili alespoň několik statí jako ukázku poněkud jiného peda-
gogického myšlení. Dr. Wirz má třicetiletou praxi jako učitel a organizátor škol-
ství, nyní se věnuje vzdělávání učitelů a rodičů a jezdí i do České republiky. 

 

Daniel Wirz (po dohodě s autorem přeložila Eva Dobšíková) 
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Recenze: MAŇÁK, J.; KLAPKO, D. (ed.). Učebnice pod lupou. Brno : Paido, 2006. 
 

Učebnice disponuje vlastnostmi, které ji řadí k ne-
nahraditelným ve funkci didaktického prostředku. 
Stále aktuální otázky týkající se učebnic jsou 
otvírány v novém sborníku „Učebnice pod lupou“. 
Publikace je výsledkem kolektivní práce našich 
předních autorů prof. J. Maňáka a prof. J. Průchy a 
iniciativy pracovní skupiny doktorandů, kteří se 
v disertačních pracích zabývají problematikou 
učebnic. V současné době je možné vybírat ze 
široké nabídky titulů, ale nikdo nedokáže zatím 
poskytnout spolehlivé záruky sociální, pedagogic-
ké a didaktické hodnotnosti učebnice. Tvorba a 
vyhodnocování učebnic by měla být založena na 
exaktních metodách a poznatcích. Příspěvky ve 
sborníku se snaží svým zkoumáním přispět ke 

zkvalitnění učebnic, které jsou nenahraditelným zdrojem poznání a kultivace žáků. 
Publikace obsahuje jedenáct studií, které aktuálně reagují na zásadní změny 

ve vzdělávání a proměny kurikula. Jednotlivé příspěvky ve sborníku jsou 
rozděleny do tří částí. První část tvoří uvedení do zkoumané problematiky, která 
čtenáře seznamuje s konkrétní řešenou výzkumnou otázkou nebo problematikou 
a dosavadním stavem teorie a výzkumu. Druhá část je empirická s důrazem na 
metodologii badatelské práce. Obsahuje cenné a podnětné výzkumné sondy, 
hodnocení a charakteristiky současných učebnic dostupných na našem trhu. Třetí 
závěrečná část pak nabízí hodnocení studie, zkoumaného problému a zasvěcenou 
interpretaci výsledků. Poskytuje odpovědi na pokládané výzkumné otázky a 
částečně také ukazuje možná řešení.  

J. Průcha v úvodu svého příspěvku kriticky hodnotí stav v teorii a výzkumu 
učebnic a poskytuje vysvětlení současné nepříznivé situace v této oblasti. Jádro 
příspěvku tvoří hodnocení kvality učebnic s důrazem na didaktickou vybavenost. 
Na ukázce učebnic vlastivědy popisuje metodický postup při zjišťování obtíž-
nosti textu učebnic, výsledky výzkumu a jejich interpretaci. Příspěvek D. 
Gregera poukazuje na problematiku výzkumu učebnic v zahraničí a seznamuje 
s podstatnými výzkumnými tématy v kategorii výzkumů, tvorby, používání a 
analýzy učebnic jako produktu. T. Janík věnuje pozornost učebnicím v souvislosti 
s teorií konceptuální změny (na ukázce učiva zeměpisu 6. ročníku ZŠ o tvaru 
Země). Sonda do ztvárnění tohoto tematického celku je doprovázena ukázkami a 
obrázky z jednotlivých učebnic a výstižnými komentáři k nim. Autor poukazuje na 
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potřebu takového výzkumu učebnic, který by zohledňoval žákovské představy o 
dané tematice a současně učitelovu didaktickou vybavenost. 

Nutnost exaktní evaluace učebnic a vzájemnou kooperaci vědeckých 
pracovníků, autorů učebnic, učitelů a žáků zdůrazňuje ve svém prvním příspěvku 
D. Klapko. Ve svém druhém příspěvku autor analyzuje vzorek učebnic dějepisu 
pro základní školu z hlediska sémantické koherence, měření parametru obtížnosti 
a obsahové analýzy. 

J. Maňák představuje soubor hledisek pro analýzu učebnic, který se opírá 
o jasná kritéria a je určen především pro učitele z pedagogické praxe, kteří se při 
výběru učebnic potřebují správně a poměrně rychle rozhodnout. Soubor hledisek 
byl prakticky ověřen na vzorku tří učebnic dějepisu pro 6. ročník základní školy. 

Studie E. Janouškové předkládá část výzkumu učebnic zeměpisu pro střední 
školy se zaměřením na syntaktické a sémantické obtížnosti didaktického textu. 
Výsledky ukazují na poměrně obtížnou srozumitelnost výkladového textu 
učebnice zeměpisu pro střední školy. 

Zodpovědět otázku, jakou představu o ideální učebnici mají žáci druhého 
stupně základní školy, si klade za cíl autor dalšího příspěvku – P. Knecht. 54 žáků 
hodnotilo učebnice zeměpisu podle jednotně předložených otevřených otázek. 

A. Jůvová ve svém příspěvku seznamuje s výzkumnou metodou a s výsledky 
výzkumu míry didaktické vybavenosti učebnic přírodopisu pro 6. a 7. ročník zá-
kladní školy. Z výsledků vyplývá, že současné učebnice jsou vybaveny didaktic-
ky lépe oproti těm dřívějším. Problémem genderové korektnosti se zabývá J. 
Kubrická. Analyzuje učebnice anglického jazyka Headway z hlediska zobrazová-
ní žen a mužů v určitých rolích, a to nejen vzhledem k textu, ale také k lustracím, 
výběru učiva, obsahu zpracování a výběru jazyka. V závěru autorka konstatuje 
jistou snahu o zapojování genderového hlediska při tvorbě učebnic. 

V. Najvarová představuje v příspěvku průzkum, jehož cílem je zjistit, jaké 
strategie používají studenti 1. ročníku oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF 
MU v Brně při studiu odborného textu. Výzkum ukázal, že studenti pravdě-
podobně nemají ze středních škol návyky k hlubší analýze textu, neovládají 
jednotlivé strategie a efektivnější práci s textem. 

Závěrem je třeba zdůraznit, že jednotlivé studie sborníku „Učebnice pod 
lupou“ a jejich výzkumné výsledky mohou být cenným zdrojem informací nejen 
pro učitele, kterým nabízejí možnost částečně se orientovat v nabídce uče-
bnicového trhu, ale také pro autory, vydavatele učebnic a pracovníky zaintereso-
vané do recenzního a schvalovacího řízení. Velmi pozitivní je myšlenka dalšího 
rozvoje teorie a výzkumu učebnic, který je nutno řešit v nově vzniklých situacích 
ve společnosti a školství a který je předpokladem ke kvalitnímu zlepšování 
učebnicové tvorby. 

Dana Hübelová (Katedra geografie PdF MU v Brně) 
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Pozvánka na seminář 
 

Katedra pedagogiky PdF MU Vás srdečně zve ve středu 29. listopadu 2006 
na celostátní seminář na téma „Otázky hodnocení studentů na souvislých 
pedagogických praxích“. Pracovní seminář je pořádán v rámci oslav 60. 
výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a obsa-
hově navazuje na mezinárodní konferenci „Pedagogická praxe a profesní 
rozvoj studentů“, který se na této fakultě konal v prosinci 2005. Seminář bude 
zaměřen na objasnění dilemat a kritérií, které jsou v pregraduální přípravě 
spojeny s hodnocením studentů učitelství na praxích. 

Konferenční poplatek ve výši 300,- Kč je určen k úhradě vydání sborníku 
a režijních nákladů. Pokud požadujete oběd v ceně cca 55,- Kč, uveďte to 
v přihlášce. V případě zájmu zajistíme i nocleh. Po vyplnění závazné přihláš-
ky Vám vystavíme fakturu (je to požadavek ekonomického oddělení), proto 
prosím uveďte adresu pro její zaslání, IČO, DIČ. Příspěvky do sborníku 
prosíme zaslat do 20. listopadu elektronicky na kontaktní adresu nebo 
příspěvek odevzdat při prezentaci na konferenci. Rozsah příspěvku požadu-
jeme do 6 stran; psaný v textovém editoru Word, velikost písma 12, uložený 
jako formát RTF. Připojte anotaci v anglickém jazyce do 5 řádků. 
 

Pozvánka na konferenci 
 

Centrum pedagogického výzkumu a katedra pedagogiky Pedagogické fakulty 
MU  si vás dovoluje pozvat na konferenci Výzkum aktuálních problémů peda-
gogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských stu-
dijních programů), která se koná dne 30. 11. 2006 v prostorách Pedagogické 
fakulty MU v Brně. Cílem konference, která se uskuteční u příležitosti oslav 60. 
výročí založení Pedagogické fakulty MU, je vytvořit prostor pro prezentaci vý-
zkumných problémů, které zpracovávají studenti doktorských studijních pro-
gramů na této fakultě. Vítány jsou prezentace výzkumných projektů v různém 
stadiu rozpracovanosti, dílčí výsledky výzkumných sond, rozbor použitých vý-
zkumných metod a technik a další. 

Do 15. 9. 2006 odešlete přihlášku na konferenci (včetně názvu příspěvku a 
anotace v českém a v anglickém jazyce) a do 30. 10. odešlete příspěvek 
určený do sborníku z konference na adresu: knecht.p@hotmail.com  

Příspěvek pište v programu MS Word, v rozsahu 4-6 normovaných stran 
(max. 10 800 znaků) včetně příloh. Používejte písmo Times New Roman 12, 
řádkování jednoduché. Na závěr svého příspěvku uveďte kontaktní adresu: 
jméno a příjmení s tituly, adresa pracoviště, včetně PSČ, e-mail, telefonní 
spojení. Váš příspěvek může mít povahu: a) přehledové studie, b) teoretické 
statě, c) výzkumného sdělení. 
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Bulletin Centra pedagogického výzkumu 

 

2006/7 (listopad) 

 
 

Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik  
v disertačních pracích studentů doktorských studijních programů na PdF MU 
 

V listopadovém čísle Bulletinu CPV věnujeme pozornost doktorským 
studijním programům realizovaným na Pedagogické fakultě MU. Stejně jako 
na ostatních vysokých školách, nabývá v současnosti doktorské studium také 
na naší fakultě na významu. V oborových radách doktorských studijních 
programů se diskutuje nad pojetím tohoto typu studia a hledá se optimální 
model jeho realizace. Nejen v zahraniční, ale i v České republice se postupně 
opouští model doktorského studia chápaného jako individuální záležitost 
postavená na konzultacích a vytvářejí se modely doktorského studia, které 
mají charakter hromadné, a přesto individualizované přípravy ve větších sku-
pinách doktorandů (srov. Informatorium Pedagogické fakulty UK, 2005,  
č. 42, s. 21-23). Celoevropské směřování k systémovému a organizovanému dok-
torskému studiu vychází vstříc zvyšujícímu se počtů doktorandů, rostoucím 
nárokům na jejich vědeckou přípravu, potřebě týmové práce ve výzkumu a vý-
voji a dalším požadavkům současným i budoucím.  

Jedním z úkolů doktorandů je systematická vědecká práce a její prezentace. 
Příležitost seznámit fakultní odbornou veřejnost s výsledky své práce se dokto-
randům dostává v rámci konference Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a 
oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních 
programů), která se koná 30. 11. 2006 v prostorách Pedagogické fakulty MU, u 
příležitosti oslav její šedesátileté existence.  

Již během příprav této konference se ukázalo, že pedagogika je značně 
širokým vědním oborem, o čemž svědčí nejen počet přihlášených doktorandů, ale 
také šíře tematického záběru jejich referátů. Proto jsme byli nuceni rozdělit účast-
níky konference do oborově zaměřených sekcí. V první sekci jsou zařazeny pří-
spěvky studentů doktorského studijního programu pedagogika – obor pedagogi-
ka. Druhá sekce je věnována příspěvkům studentů doktorského studijního pro-
gramu pedagogika – obor pedagogika se zaměřením na oborovou didaktiku. Ve 
třetí sekci budou prezentovat své příspěvky studenti doktorského studijního 
programu speciální pedagogika – obor speciální pedagogika. Ve poslední sekci 
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jsou zařazeny příspěvky studentů doktorského studijního programu specializace 
v pedagogice – obor výtvarná výchova a obor hudební teorie a pedagogika. 

Konference je vnímána jako vítaný příspěvek doktorandů Pedagogické 
fakulty MU k problematice pedagogického výzkumu v České republice. Věříme, 
že je první z budoucí řady pravidelných konferencí věnovaných prezentaci 
vědecké práce studentů doktorských studijních programů naší fakulty.  

 

Tomáš Janík (CPV PdF MU) 
 

Pedagogika v doktorském studiu 
 

 

Pedagogika je věda o výchově. Tato stručná definice je jasná a neproble-
matická, pokud si nepoložíme otázku, co rozumíme pojmem výchova. Odpo-
věď už zdaleka není ani jednoznačná, ani obecně přijímaná. Nepochybné však 
je, že pedagogika se postupně rozkošatěla v celou řadu disciplín, oborů, spe-
cializací a odvětví, v nichž se navíc skrývají rozmanité koncepce, modely a 
modifikace. Je dost obtížné se v klasifikaci pedagogických vědeckých disci-
plín vyznat, ještě obtížnější je jednotlivé disciplíny hlouběji poznat, anebo do-
konce se pokusit všechny zkoumat. Nemělo by však být pochyb o tom, že 
všechny disciplíny hlásící se k pedagogice nebo nesoucí její jméno by měly 
základní pedagogická východiska respektovat a vycházet z nich. To se však 
někdy neděje a některé obory, které původně z pedagogiky vyšly, jdou zcela 
vlastní cestou, od pedagogiky se dokonce distancují. 

Edukační jevy, které pedagogika zkoumá, úzce souvisí se stavem současné 
společnosti, který podstatně ovlivňuje fungování institucí (například školu), 
vytváření primárních mezilidských vazeb (například rodinu), celkovou úroveň 
veřejného života (například politiku) atd. Dnešní mladá generace, která je pře-
devším v centru zájmu výchovy, sice žije většinou v nadbytku a pohodlí, ale 
často postrádá pevné rodinné zázemí, sdílí rostoucí atomizaci a individualizaci 
společnosti, postrádá příležitost k fyzické činnosti, má omezenou možnost 
navazovat důvěrnější vztahy s vrstevníky i s rodiči. Z toho vznikají četné 
problémy, na jejichž řešení sama pedagogika nestačí. Příslušní odborníci sice 
na tyto problémy upozorňují, ale nikdo není kompetentní je řešit. Škola se 
zaměřuje jednostranně na vzdělávání, protože zde působí tlak narůstajících 
informací, tvrdá konkurence o dobré profesní uplatnění, honba za vlastněním 
různých moderních vymožeností atd. 

V těchto podmínkách se připravují učitelé, vychovatelé a další odborní 
pracovníci zaměření na otázky edukace. Je velmi náročné připravit je tak, aby 
optimálně zvládali stále náročnější situace, protože kromě stupňující se 
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složitosti praktických problémů je třeba dostatečně hluboko proniknout do 
pedagogické (psychologické) teorie. 

Jistá nadějná perspektiva přípravy odborníků pro tuto oblast života 
společnosti se rýsuje v narůstajícím zájmu o doktorské studium pedagogiky, 
které se slibně rozvíjí i na naší fakultě, a to v oborech pedagogika (oborová 
didaktika), speciální pedagogika, specializace v pedagogice (hudební teorie a 
pedagogika, výtvarná výchova), tedy se zaměřením, které je propojeno s poslá-
ním pedagogické fakulty. Ovšem pedagogika jako vědní obor je v těchto studij-
ních směrech chápána i zastoupena různě. Nejjasnější je situace v doktorském 
studiu pedagogiky jako vědního oboru. Přesto zde existují problémy, neboť toto 
studium předpokládá specializované studium pedagogiky, na které teprve 
doktorské studium navazuje. U mnoha uchazečů však tak tomu není a jsou přijí-
mání ke studiu s nadějí, že tento handicap doženou zvýšeným úsilím. Peda-
gogika, kterou studovali jako součást učitelské profese, je sice dobrým, ale nikoli 
postačujícím východiskem. Ještě složitější je situace u doktorandů, kteří se orien-
tují na oborové didaktiky. Akreditační komise dočasně souhlasí, aby se tito 
doktorandi připravovali v rámci studia pedagogiky s respektováním své speciali-
zace. Není to ideální řešení, ale umožňuje připravit odborníky, kteří v budoucnu 
budou konstituovat oborové didaktiky jako relativně samostatné vědní disciplíny. 

Kromě toho se název pedagogika (pedagogický, výchova) objevuje v rámci 
doktorského studia na Pedagogické fakultě ve studiu speciální pedagogiky 
(studijní program speciální pedagogika), výtvarné výchovy a hudební teorie a 
pedagogiky (studijní program specializace v pedagogice). V nich se pedagog-
gické disciplíny uplatňují jen v omezeném rozsahu, nebo vůbec ne. Je 
otázkou, proč mají termíny pedagogika (výchova) v názvu, když s vlastní 
vědeckou pedagogickou problematikou nekomunikují, nebo z ní nevycházejí. 
Je zřejmé, že tyto otázky by bylo záhodno ujasnit. Prvním krokem by mohla 
být diskuse o tom, jakou funkci vlastně pedagogika v tomto studiu plní. 
Uvítáme vaše názory, rádi je uveřejníme na stránkách Bulletinu CPV. 

 
Josef Maňák (CPV PdF MU) 

 

Zamyšlení nad doktorským studijním programem pedagogika se zaměřením 
na oborovou didaktiku po prvních třech letech z pohledu studenta 

 

Konec akademického roku 2005/2006 byl pro některé ze studentů doktor-
ského studijního programu (dále DSP) pedagogika se zaměřením na oborovou 
didaktiku přelomový. První z nich, přijatí v roce 2003, by měli dokončit své 
disertační práce, obhájit je a pozvednout nejen svou odbornou úroveň, ale i 
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úroveň výzkumu v oborových didaktikách, který bývá některými odborníky 
označován za nedostatečný (srov. Kotásek 2004, s. 4). 

Završení prvních tří let realizace zmíněného studijního programu vybízí k bi-
lancování a zamyšlení se nad jeho minulostí, současností i budoucností. Cílem 
tohoto příspěvku je zejména nabídnout podněty k diskusi a náměty ke zkvalitnění 
přípravy studentů DSP pedagogika. Příspěvek píši z pohledu studenta a jsem si 
vědom, že některé z níže uvedených skutečností mohou mít více či méně 
subjektivní charakter.  

Ke komplexnímu posouzení DSP pedagogika se mi jeví jako vhodná 
metoda SWOT analýzy. Jednotlivé části SWOT analýzy ústí do vymezení 
silných (strength) a slabých (weakness) stránek a možných příležitostí 
(opportunity) i ohrožení (threat). Silné stránky jsou takové vlastnosti, které 
systému (v našem případě DSP pedagogika) přinášejí výhodu oproti jiným a 
proto je třeba je maximálně využívat. Slabé stránky jsou takové vlastnosti, které 
systém nemá úplně zvládnuty, popřípadě je má zvládnuty špatně. Navazujícím 
krokem je identifikace rozvojových příležitostí a ohrožení. Příležitosti jsou jevy, 
které v případě jejich využití mohou znamenat rozvoj, vylepšení a prospěch. 
Hrozby jsou skutečnosti, které mohou systému ublížit, a proto se jim DSP 
pedagogika musí bránit nebo přizpůsobit. 

  
S – silné stránky 
 

• DSP pedagogika a jeho studenti jsou podporováni vedením fakulty. Ta je 
zaštítěna zázemím velké univerzity. S tím souvisí dobře vybavená fakultní 
knihovna a studovna. Studenti mají možnost čerpat odbornou literaturu 
i z dalších brněnských knihoven (zejména Moravská zemská knihovna). 

• Studenti DSP mohou čerpat finanční prostředky z fakultních grantových 
projektů i z Programu rektora, a to nejen na své disertační výzkumy, ale 
i na další dílčí výzkumné aktivity. 

• Studenti mají možnost účastnit se zahraničních studijních pobytů, 
konferencí a seminářů, na některých pracovištích jsou k tomu dokonce 
v dobrém slova smyslu „nuceni“.  

• Studenti mají možnost účastnit se přednášek a workshopů vedených domácími 
i zahraničními osobnostmi pedagogiky, které vystupují v rámci doktorských se-
minářů. 

• Existence Centra pedagogického výzkumu. Podpora, odborné přednášky a 
semináře doktorandům (v podobě konzultací, vydávání pedagogických publi-
kací apod.) jsou velmi žádoucí a potřebné (o jejich důležité úloze hovořil 
i prof. Mareš v Plzni na letošní konferenci České asociace pedagogického 
výzkumu).  
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• Silnou stránkou je též existence monotematicky zaměřených pracovní 
skupin doktorských studentů (např. skupina pro výzkum učebnic, skupina 
pro didaktiku geografie, skupina pro lingvodidaktiku, skupina pro 
videostudie). 

• Teoretická příprava studentů (výuka i zkoušky) je zabezpečena na vysoké 
odborné úrovni. 

• Kvalitní vědecké zázemí vytváří potenciál a motivuje doktorandy k další 
práci (učitelé například zprostředkovávají kontakty, představují doktorandy 
starším zkušeným kolegům). 

• Užitečná je existence seminářů, kde mohou studenti prezentovat výsledky 
své práce a podrobit je diskusi. 

• Teoretická i metodologická kvalita disertačních výzkumů je přísně hodnocena 
v rámci zkoušek (nekvalitně připravený disertační výzkum musí být přepra-
cován). 

• Studenti oceňují časovou flexibilitu studia vyplývající z kreditového systému. 
• Studenti mohou být finančně ohodnoceni za publikační činnosti a dalších 

vědecké aktivity formou mimořádných stipendií. 
• V rámci fakulty jsou organizovány samostatné konference určené výhradně 

pro studenty DSP (např. listopad 2006). 
 

O – příležitosti 
 

• Kvalitu vědecké práce i motivaci studentů DSP by zvýšilo odměňování 
prezenčních doktorských studentů nikoliv všem stejně, ale dle odvedené 
práce (např. na základě publikační činnosti). V současnosti je stejně 
ohodnocen student, který je pravidelně přítomen na fakultě i student, který 
navštěvuje fakultu jednou za tři měsíce). 

• Je žádoucí podporovat postupné zvyšování vědecké úrovně oborových 
didaktik – silnější z nich by již měly vystoupit ze stínu svých mateřských 
disciplín a pokusit se organizovat samostatná vědecká setkání a konference 
(příležitost pro doktorské studenty). 

• Absolventi DSP pedagogika se stávají kompetentními odborníky 
v oborových didaktikách a nacházejí uplatnění napříč celým školstvím. 
Tato skutečnost vybízí ke zvyšování počtu přijatých studentů (ne však na 
úkor kvality), neboť každý absolvent DSP zvyšuje odbornou úroveň a 
prestiž českého školství. 

• Někteří z absolventů mohou nahradit či doplnit v přípravě učitelů tzv. 
„tvrdé“ odborníky, což zvýší pedagogickou i didaktickou úroveň absolven-
tů pedagogické fakulty, která je v současnosti kritizována (Maňák 2005). 
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• Je třeba podporovat profilaci systémového, organizovaného doktorského 
studia, která je celoevropským trendem. Jelikož je doktorský studijní prog-
ram legitimním třetím stupněm vysokoškolského vzdělání, nelze jej 
studovat bez speciální odborné přípravy (v podobě přednášek, seminářů 
apod.), tak jak je tomu na některých pracovištích.  

• Žádoucí je podpora dlouhodobých zahraničních studijních pobytů nejen 
doktorských studentů, ale i školitelů, které jsou oboustranně prospěšné a 
prospívají i  kvalitě výuky na fakultě a prezentaci fakulty v zahraničí. 

• Příležitostí může být i spolupráce s obdobně zaměřenými pracovišti v ČR 
i ve světě, např. formou výměnných studijních pobytů doktorských 
studentů (v současnosti se téměř nerealizují). 

• Odborné úrovni studentů DSP pedagogika by pomohl vyšší počet 
přednášek a seminářů vedených zahraničními odborníky (nejen ze 
Slovenska), což umožní studentům mezinárodní srovnání, zahraniční 
kontakty i jazykové kompetence. Je třeba navázat intenzivní spolupráci se 
zeměmi, kde mají oborové didaktiky neoddiskutovatelný vědecký status 
(např. sousední Německo). 

• Důležité je trvat na postupném zvyšování nároků na kvalitu disertačních prací. 
• Studentům DSP pedagogika by pomohla příležitost působit na fakultních 

školách, popřípadě rozšíření počtu fakultních škol pro potřeby studentů DSP 
pedagogika a výzkumu (mnohým studentům chybí praxe; je problematické 
sehnat práci učitele na menší než poloviční pracovní úvazek; dalším důvodem 
je velmi problematické získání základních škol ochotných se angažovat 
v pedagogickém výzkumu). 

• Je vhodné koordinovat a angažovat studenty DSP při plnění dílčích cílů 
rozsáhlejších projektů (zejména grantových). 

• Studenti mají možnost pravidelně publikovat v Bulletinu CPV. 
• Existuje mnoho aktuálních problémů, které je třeba v rámci oborových di-

daktik řešit „dveře jsou otevřené“ (Hübelová 2005), aktivity studentů DSP 
pedagogika je třeba směřovat právě do těchto problémových oblastí. 

• Témata disertačních prací by měla důsledněji vycházet z výzkumného 
zaměření kateder v oblasti oborově didaktické (realizují všechny katedry 
oborově didaktický výzkum?). 

• Existence DSP pedagogika se zaměřením na oborovou didaktiku má 
pozitivní dopad i na úroveň oborových didaktik, zejména co se týče 
zvýšeného počtu odborných publikací (např. sedm doktorandů Katedry 
geografie publikovalo během posledních tří let více než šedesát oborově 
didaktických příspěvků).  
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W – slabé stránky  
 

• Motivace doktorských studentů účastnit se vědeckých konferencí, seminářů 
a studijních pobytů je nízká (zahraniční studijní výjezdy doktorských 
studentů jsou velmi výjimečné). Studenti neřeší aktuální odborné 
problémy, ale účastní se vědeckých konferencí, aby měli tzv. „čárku“. 

• Publikační činnost některých doktorských studentů je nízká – mnozí ze 
studentů mají ve své publikační činnosti značné rezervy (srov. Mareš, ruko-
pis), nedávají o sobě v rámci vědecké komunity vědět, což není dobré pro 
pověst fakulty. V zahraničí je prezentace výsledků vědecké práce jednou 
z hlavních náplní doktorských studijních programů.  

• Problémem je nízká publikační činnost některých pracovníků fakulty (i školi-
telů) – nejdou doktorským studentům příkladem; v současnosti jsou důkazem 
vědecké úrovně vědeckých pracovníků, pracovišť i institucí hlavně vědecké 
publikace (studie, monografie, učebnice, výzkumné zprávy apod.) a účast na 
seminářích či konferencích (zejména mezinárodních). Kolik vědeckých 
publikací pracovníků fakulty je skutečně konkurenceschopných v meziná-
rodním srovnání? Mnozí z pedagogických zaměstnanců Pedagogické fakulty 
nemají představu o tom, jak obtížné je publikovat v prestižním pedagogickém 
časopise či sborníku v USA, Anglii či Německu. Řadu sborníků (katedrových 
apod.), kde publikují pracovníci fakulty i studenti DSP, lze označit z hlediska 
kvality za problematické. Jejich recenzní řízení je mírně řečeno benevolentní 
a takové sborníky jsou i obtížně dostupné širší odborné veřejnosti. 

• Publikační činnost je v rámci hodnocení studentů DSP posuzována jako ce-
lek. Je ale nepochybné, že publikace např. v časopise Pedagogika má vyšší 
hodnotu, než publikace v katedrovém sborníku. 

• Na oborových pracovištích je patrná absence výzkumu a chybí angažovanost 
většího počtu pracovníků kateder (i nedidaktiků) na pedagogickém výzkumu. 
Ačkoliv se nacházíme na pedagogické fakultě, jednotlivá pracoviště se zabý-
vají převážně výzkumem spjatým se svými mateřskými disciplínami. Není 
výjimkou, že student DSP pedagogika je jediný, kdo se na katedře zabývá 
pedagogickým výzkumem. 

• V rámci studia DSP pedagogika chybí přednášky či semináře pro studenty prv-
ních ročníků zaměřené na praktický úvod do studia – studenti prvních ročníků 
nastupují rovnou do rozjetého vlaku. Např. Pedagogická fakulta UK nabízí 
studentům prvního ročníku povinný teoreticko-metodologický kurz 
pedagogiky, v rámci kterého seznamuje studenty se základy vědecké práce (od 
seznámení s bibliografickými databázemi, pedagogickými výzkumnými centry 
v ČR i zahraničí, přes přípravu a prezentaci příspěvku na vědecké konferenci až 
po sepsání grantového projektu). Zmíněné skutečnosti se musí studenti DSP 
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naší fakulty naučit sami, což není nemožné, nicméně je to cesta mnohem obtíž-
nější, která pro mnohé zůstává neobjevena ještě ve třetím ročníku studia, kdy je 
již pozdě.  

• Status studentů DSP je problematický – nemohou čerpat finanční podporu 
ze strany mateřských kateder (nemožnost proplácet doktorským studentům 
cestovní náklady apod.; institut mimořádného stipendia není přeci možné 
využívat např. třikrát do měsíce). Kvůli statusu studenta nemohou být 
studenti DSP řešiteli či spoluřešiteli větších grantových projektů (zejména 
evropských), tím ztrácí fakulta příležitosti a cenné vědecké body. 

• Nesprávné je směřování studentů DSP pedagogika se zaměřením na oborovou 
didaktiku k mateřským oborům, mnohdy podporované samotnými školiteli. 

• Představitelé odborných pracovišť nemají příležitost se k DSP pedagogika 
ve větší míře vyjadřovat, či jej jakkoliv ovlivňovat (mimo vyučovací 
předmět odborná orientace v oboru, který by měli studenti v každém 
semestru absolvovat. To souvisí i s nízkým vědeckým zázemím oborových 
didaktik i s odbornou úrovní jednotlivých školitelů. 

• Počet oborových didaktiků na jednotlivých katedrách je nízký, studenti DSP 
potřebují osobnosti, vzory; habilitovaní oboroví didaktikové jsou v rámci 
České republiky výjimkou, proto nejsou oboroví didaktikové příslušníky tzv. 
etablovaných vědeckých disciplín respektováni (srov. Thonhauser 1999, s. 7). 

• Přístup jednotlivých kateder ke studentům DSP pedagogika je nejednotný 
(práce doktorandů se liší v závislosti na konkrétní katedře; na některých 
z nich studenti vyučují minimálně, na jiných pravidelně vyučují i více než 
10 hodin týdně; to platí i pro další práci vyžadovanou od studentů DSP). 

• Potřeba pedagogické praxe v rámci studia je nejasně definovaná – někteří 
ze studentů absolvují studium bez praxe, jiní (i prezenční) studenti vyučují 
na plný úvazek např. na základních školách, což odporuje podstatě 
prezenční formy doktorského studijního programu (je možné věnovat se 
pouze doktorskému studiu za stipendium 7 000 Kč?). 

• Pokud student vyučuje na základní či střední škole, je nemožné absolvovat 
dlouhodobější zahraniční studijní pobyt, který je taktéž v rámci studia 
žádoucí.  

• Materiální zabezpečení doktorských studentů je ze strany některých praco-
višť nízké (má prezenční student nárok na notebook, tiskárnu apod.?) 

• V rámci studia DSP pedagogika existují nepsaná pravidla, která je radno 
dodržovat (např. je rozšířena představa, že při skládání některých zkoušek 
DSP by měli být přítomni školitelé, ačkoliv toto pravidlo není ve studijním 
a zkušebním řádu zakotveno). 
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T – ohrožení 
 

• Finanční ohodnocení prezenčních studentů není motivující (mnoho 
potenciálně kvalitních odborníků uniká). 

• Oborově didaktické publikace doktorandů i dalších odborníků se ztrácejí 
v rámci aktivit mateřských disciplín – například příspěvek publikovaný 
v geografickém sborníku v rámci didaktické sekce nefiguruje ani v geogra-
fických, ani v pedagogických databázích; po několika letech se stává 
obtížně dohledatelným. Uvedená skutečnost znemožňuje citovat oborově 
didaktické příspěvky a popularizovat vědeckou práci, což znesnadňuje 
oborovým didaktikám boj o vlastní existenci. Je málo pravděpodobné, že 
např. odborný geograf bude citovat oborově didaktické publikace.  

• Odborná úroveň některých školitelů je nízká, zejména v oblasti metodologie 
oborově didaktického výzkumu a jeho potřeb (je tzv. tvrdý vědec bez pedago-
gického vzdělání a bez pedagogické praxe dostatečně kompetentní školit dok-
torského studenta oboru pedagogika?). V důsledku toho zůstávají někteří 
studenti DSP pedagogika z odborného hlediska opuštěni jako kůl v plotě. 
Nejde o to být veden, ale být směřován. 

• Navzdory deklarovaným požadavkům mají někteří ze studentů 
nedostatečné jazykové kompetence – důraz by měl být kladen především 
na anglický jazyk, který se stává mezinárodním jazykem vědy. Požadavek 
druhého cizího jazyka je zcela legitimní. Nízké jazykové kompetence 
znemožňují zahraniční spolupráci či čerpání finančních prostředků 
z evropských projektů. Jsou všichni školitelé dostatečně jazykově 
vybaveni? 

• Nemožnost habilitovat se v rámci oborových didaktik znemožňuje absol-
ventům DSP pedagogika další kvalifikační růst. 

• V rámci fakulty neexistuje evaluace doktorského studia, názory studentů mo-
hou přispět k jeho zkvalitnění. Např. Pedagogická fakulta UK pravidelně orga-
nizuje anketu studentů DSP, kde zjišťuje úroveň spokojenosti studentů se svým 
školitelem, technického zabezpečení studia, úroveň komunikace s odborníky 
i ostatními studenty DSP apod. Studentská anketa v rámci IS.MUNI tuto funkci 
neplní.  

• Je nutné dbát na dostatečnou odbornou úroveň závěrečných prací, s tím 
souvisí i požadavek na zvyšování úrovně diplomových prací, kde by těžiště 
mělo být pedagogické. 

• V některých případech bývá účast studentů na doktorských seminářích 
nízká – to může odradit další studenty. 

• Věda, výzkum a vědecký růst fakulty spojený s DSP pedagogika 
nezaručují, že se výsledky vědecké práce pozitivně promítnou do přípravy 
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budoucích učitelů – je třeba podporovat praktickou aplikaci výsledků 
vědecké práce studentů DSP. „Dokladem úrovně oborových didaktik je 
zejména jejich využitelnost v pedagogické praxi“ (Švec 1992, s. 373). 

• Ačkoliv by měl být DSP pedagogika se zaměřením na oborovou didaktiku 
orientován oborově didakticky, příliš se neliší od DSP zaměřeného čistě 
pedagogicky.  

• Zvyšující se byrokratické překážky (např. neustálé shánění podpisů, razítek 
a potvrzení) brání systematické vědecké práci studentů DSP. 

• Schopnost některých studentů plnit zvyšující se nároky studia je omezená 
(zejména publikační činnost, psaní disertační práce) – to je odrazem nedos-
tatečné péče o magisterské studenty, kteří nejsou dostatečně vedeni ani k pe-
dagogickému výzkumu, ani k publikační činnosti. Student DSP by měl mít 
předpoklady pro odbornou vědeckou práci, neměl by se s ní seznamovat až 
v prvním ročníku DSP.  

• Pozornost věnovaná studentům DSP pedagogika je v rámci jednotlivých 
odborných kateder nízká. Která z kateder organizuje pro své doktorandy 
odborné semináře či jinak organizovaně pečuje o své studenty DSP?  

• Studenti DSP nejsou vedeni k tomu, aby systematicky sledovali zahraniční 
literaturu (zejména cizojazyčnou). 

• Studenti DSP pedagogika jen v omezené míře vyjíždějí do zahraničí. Součástí 
prezenčního studia by měl být i povinný dlouhodobější zahraniční studijní 
pobyt – je třeba sledovat aktuální trendy v zahraniční pedagogice i oborové 
didaktice. 

• Kvalitě a vědecké prestiži DSP neprospívá skutečnost, že studentem DSP 
oboru pedagogika se může stát i osoba bez pedagogického vzdělání (napří-
klad absolvent jiné fakulty než pedagogické, resp. filozofické – oboru 
pedagogika).  

 
Jako nejpalčivější problém v souvislosti s DSP pedagogika se zaměřením 

na oborovou didaktiku spatřuji již zmíněné rezervy některých studentů 
v publikační činnosti i dalších formách prezentace výsledků své práce. Je 
otázkou, jak tyto studenty motivovat, aktivita by měla vycházet především 
z nich samotných. Existuje mnoho problémů, které je třeba v rámci oborových 
didaktik řešit, ať již formou pedagogického výzkumu, či formou vědecké 
diskuse. Řešení se nabízí několik. Například na některých německých uni-
verzitách zavádějí tzv. studentské pasy, do nichž se zaznamenává publikační 
činnost a aktivní či pasivní účast studentů na vědeckých konferencích či 
seminářích, za které poté studenti mohou získat kredity, které jim pomohou ve 
studiu. Jiným řešením může být zpřísnění požadavku na počet publikací 
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i příspěvků na vědeckých konferencích. Pro srovnání pedagogická fakulta 
v Olomouci od studentů DSP v průběhu studia vyžaduje nejméně 5 prací v od-
borných pedagogických časopisech, sbornících apod. označených mezinárod-
ním kódem, aktivní účast nejméně na třech mezinárodních konferencích, 
z toho jednou v zahraničí a zpracování tří recenzí odborných pedagogických 
publikací. Studijní a zkušební řád Masarykovy univerzity vyžaduje po 
studentech DSP pouze přednesení výsledků své práce alespoň jedenkrát ročně 
na uznávaném odborném fóru, vědecké konferenci, symposiu nebo semináři 
(článek 8). Studium DSP lze tedy absolvovat s pouhými třemi odbornými 
publikacemi. Zahraniční publikace či prezentace nejsou vůbec vyžadovány. 
Osobně se domnívám, že by kvalitě DSP prospělo, kdyby odborné publikace 
ve Slovenské republice byly v rámci hodnocení studentů DSP počítány jako 
domácí, resp. česko-slovenské. Dalším možným řešením je paušální zvýšení 
doktorských stipendií například těm studentům, kteří svou publikační činností 
i zahraničními kontakty pomáhají rozvoji a internacionalizaci fakulty. Naopak 
studenti DSP nevykazující známky jakékoliv vědecké činnosti by mohli do-
stávat snížená stipendia.  

Důležitým problémem je také nízká účast studentů DSP pedagogika na zahra-
ničních studijních pobytech, které jsou v rámci současného rozvoje vědy a úrovni 
vědecké práce nezbytné. Až poté, co jsem absolvoval několik studijních pobytů 
v zahraničí, jsem poznal až propastné rozdíly v kvalitě disertačních prací v růz-
ných zemích. Stejně tak jsem došel ke zjištění, že zejména v západních zemích se 
pedagogické fakulty zabývají pedagogickým výzkumem v mnohem větší míře 
než u nás. Tamní pracovníci jsou nadšeni ze své práce a s nadšením prezentují 
výsledky svých vědeckých zjištění. Se zajímavým postřehem přišli redaktoři 
časopisu Informatorium PedF UK (č. 42/2005, s. 22), kde mimo jiné zmiňují, že 
výjezdy studentů DSP do zahraničí také zvyšují tlak na školitele. Přicházejí 
s myšlenkou, že tzv. „domáčtější“ studenti DSP si pochvalují práci svého ško-
litele, ale pociťují nedostatky ve svých zahraničních kontaktech, zatímco studenti 
DSP „cestovatelé“ jsou spokojení se svým zahraničním odborným uplatněním, 
ale pohlíží kritičtěji na svého školitele, možná i proto, že ve světě získali alter-
nativní zkušenosti.  

Dle mého názoru je vhodné zmínit i problémový okruh, který lze cha-
rakterizovat otázkou: Jak je možné, že doktorský studijní program je na naší 
fakultě natolik odlišný od magisterského studijního programu, ačkoliv by na 
sebe měly zmíněné studijní programy plynule navazovat? Mám tím na mysli 
zejména složení odborné přípravy magisterských studentů. Ačkoliv jsme na 
pedagogické fakultě, přípravě magisterských studentů dominují oborové 
disciplíny. V průběhu magisterského studia je tzv. společný pedagogicko-
psychologický základ něčím méně důležitým, čemuž odpovídá i samotná 



 

 116 

příprava studentů, zejména na zkoušky (srov. Čapek 2006). Objevují se také 
názory, že společný základ je vzdálený od praxe a není tam ani směřován 
(Informatorium PedF UK, s. 27). To se projevuje i v diplomových pracích, 
kdy na jednotlivých katedrách dominují diplomové práce čistě odborné, prak-
tická pedagogická aplikace závěrů je často pouze formální, někdy nepřesahuje 
ani tři strany textu. Pokud je absolvent magisterského studijního programu při-
jat k doktorskému studiu, často se nestačí divit, neboť nastává stoprocentní 
obrat v jeho studiu. Po pěti letech studia si teprve uvědomuje, že studuje 
pedagogickou fakultu a seznamuje se s pravou podstatou pedagogických věd. 
Řešením je pedagogická a didaktická profilace pedagogické fakulty již 
v rámci nižších stupňů studia. Oborové didaktiky by měly být doménou peda-
gogických fakult, které se ale v těchto oborech musí výrazněji angažovat a 
začít systematicky pečovat o svůj vědecký dorost (Janíková, rukopis). Jsem 
přesvědčen, že pokud by byla příprava magisterských studentů více (oborově) 
didakticky posílena, ubylo by diskusí ohledně problematické kvality některých 
absolventů (srov. Informatorium PedF UK, s. 8.). Problematická profesní při-
pravenost absolventů pedagogických fakult souvisí se skutečností, že mnozí 
učitelé, zejména na odborných katedrách, odmítají akceptovat, že absolvent 
pedagogické fakulty by neměl být odborník v určité vědě, ale učitel. Tím 
bychom také předešli zpochybňování a znevažování vědeckosti nejen obo-
rových didaktiků, ale i celé pedagogické fakulty ze strany odborných disciplín, 
neboť obdobné výhrady budeme moci vůči „tvrdým odborníkům“ uplatňovat 
zejména v souvislosti s jejich znalostmi v oblastech pedagogiky či didaktiky.  

J. Trna (2005) mimo jiné upozorňuje: „Pokud zůstaneme v činnosti obo-
rových didaktik na současném stavu, dojde ke stagnaci a také ke snižování 
pozice učitelských studijních programů a fakult, které je realizují. Došlo by 
i ke snížení úrovně učitelské profese.“ 

Z výše uvedeného zamyšlení vyplývá, navzdory některým negativním 
skutečnostem, že v existenci doktorského studijního programu pedagogika se 
zaměřením na oborovou didaktiku i v jeho jednotlivých studentech je skrytý 
významný vědecký potenciál Pedagogické fakulty MU. Nezbývá než doufat, 
že náš slibně rozjetý vlak bude mít v další cestě co nejméně překážek. 

  
Literatura: 
ČAPEK, R. Pedagogické fakulty a RVP. Moderní vyučování, 2006, č. 3, s. 5-6. 
HÜBELOVÁ, D. Quo vadis didaktiko geografie? In MAŇÁK, J; JANÍK, T. 
Bulletin Centra pedagogického výzkumu PdF MU v Brně 2005. Brno : CPV PdF 
MU, 2005, s. 84-87. 
Informatorium Pedagogické fakulty UK č. 42. Praha : PedF UK, 2005.  



 

 117 

JANÍKOVÁ, V. Otázky, poznámky a návrhy k úpravám doktorského studijního 
programu „Pedagogika se zaměřením na oborovou didaktiku“. Interní materiál – 
rukopis.  
KOTÁSEK, J. Domácí a zahraniční pokusy o obecné vymezení předmětu a 
metodologie oborových didaktik. In JANÍK, T.; MUŽÍK, V.; ŠIMONÍK, O. 
(ed.). Oborové didaktiky v pregraduálním učitelském studiu. Sborník 
z konference konané 13. – 14. září 2004 na PdF MU v Brně [CD-ROM]. Brno : 
MU, 2004. 
MAŇÁK, J. Výzvy konference oborových didaktik. Bulletin CPV, 2005, č. 1, s. 1.  
MAREŠ, J. Vybrané problémy doktorských disertačních prací z pedagogiky a 
oborových didaktik. Rukopis.  
ŠVEC, V. Jak koncipovat oborové didaktiky, aby pomáhaly učitelům? 
Pedagogika, 1992, roč. 42, č. 3, s. 371-373. 
THONHAUSER, J. Fachdidaktik: (K)ein Grund zum Jubeln? Essayistische 
Überlegungen. Salzburger Beiträge zur Erziehungswissenschaft, 1999, č. 2, s. 5-11. 
TRNA, J. Nastává éra mezioborových didaktik? Pedagogická orientace, 2005, č. 
1, s. 89-97.  
 

Petr Knecht (KGe a CPV PdF MU) 
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Přehled studentů DSP 
 

 

Aktivní studium - ak. rok 2006/2007 (stav ke dni 21. 11. 2006) 
Studijní program/Obor prezenční kombinované celkem 
Speciální pedagogika/Speciální pedagogika  11 12 23 
Pedagogika/Pedagogika 38 61 99 

Specializace v pedagogice/Hudební teorie a 
pedagogika 

14 5 19 

Specializace v pedagogice/Výtvarná výchova 13 15 28 
Celkem: 76 93 169 
 
 
 
Studenti přijatí do DSP-PED v roce 2006 (17) 

 

 
Studenti přijatí do DSP-PED v roce 2005 (17) 

Jméno studenta Jméno studenta 

Doležal, Tomáš, Mgr. (2006 - P) Bauerová, Petra, Mgr. (2005 - K) 

Ďuriš, Jaromír, Mgr. (2006 - K) Bauman, Petr, PaedDr. (2005 – K) 

Fialová, Marta, Mgr. (2006 - K) Coufal, Miroslav, Mgr. (2005 - P) 

Filo, Jozef, PaedDr. Mgr. (2006 - K) Hájková, Klára, Mgr. (2005 - P) 

Hlaďo, Petr, PhDr. Mgr. (2006 - P) Hrušková, Lenka, Mgr. (2005 - K)  

Hrozková, Ivana, Mgr. (2006 - K) Hübelová, Dana, PhDr. (2005 - K)  

Chrásková, Marie, Mgr. et Mgr. (2006 - K) Kubrická, Jana, Mgr. (2005 - P)  

Lunerová, Jitka, Mgr. (2006 - P) Melichárková, Kateřina, Mgr. (2005 - P) 

Novák, Petr, Mgr. (2006 - P) Mlýnková, Radka, Mgr. (2005 - P) 

Opatrný, Pavel, PhDr. (2006 - K) Muroňová, Eva, Mgr. (2005 - K) 

Pokorná, Martina, Mgr. (2006 - P) Ochrymčuková, Eva, MgA. (2005 - P)  

Slováková, Gabriela, Mgr. (2006 - K) Rodriguezová, Veronika, Mgr. (2005 - P)  

Staňková Pavla, Mgr. (2006 – K) Sýkora, Jan, Mgr. (2005 - K)  

Syslová, Zora, Mgr. (2006 - K) Tymráková, Iva, Mgr. (2005 - K)  

Šmehlíková, Barbora, Mgr. (2006 - P) Vaculová, Ivana, Mgr. (2005 - P)  

Urbík, Jan, Mgr. (2006 - K) Vyhňák, Pavel, Mgr. (2005 - P)  

Zormanová, Lucie, Mgr. (2006 - P) Zgarbová, Petra, Mgr. (2005 - K)  

 

 

 



 

 119 

Studenti přijatí do DSP-PED v roce 
2004 (22) 

 

Studenti přijatí do DSP-PED v roce 2003 
(19) 

 

Jméno studenta Jméno studenta 

Fišarová, Gabriela, Mgr. (2004 - P)   Barányová, Simona, Mgr. (2003 - K)  

Hromádka, Zdeněk, Mgr. (2004 - P)  Benešová, Pavla, Mgr. (2003 - K)   

Jičínská, Kateřina, Mgr. (2004 - K)  Dvořáček, Tomáš, Mgr. DiS. (2003 – P)  

Kavanová, Alica, Ing. Foltýnová, Darina, Mgr. (2003 – P)  

Klapko, Dušan, Mgr. (2004 - P)  Hrbáčková, Karla, Mgr. (2003 – K)  

Knecht, Petr, Mgr. (2004 - P)  Janoušková, Eva, RNDr. (2003 – K) 

Kovář, Martin, Mgr. (2004 - K)  Kollárová, Jana, Mgr. (2003 - K)  

Krátká, Jana, Mgr. (2004 - P)  Kráčmar, Dušan, Mgr. (2003 - P)   

Machů, Eva, Mgr. (2004 - K)  Kredbová, Eva, Mgr. (2003 - K) 

Malá, Silvie, Mgr. (2004 - P)  Matušková, Barbora, Mgr. (2003 - K)  

Marounková, Jana, Mgr. (2004 - K)  Najvar, Petr, Mgr. (2003 - K) 

Ondráček, Jaroslav, PhDr. (2004 - K)  Najvarová, Veronika, Mgr. (2003 - K)  

Peštová, Jana, PaedDr. (2004 - K)  Novotný, Pavel, Mgr. (2003 - P)  

Pospíšil, Radek, Mgr. (2004 - P)  Pavlíčková, Radka, Mgr. (2003 - P)  

Remsová, Lenka, MgA. (2004 - P)  Purdjaková, Šárka, Mgr. (2003 - P)  

Slezáková, Ivana, Mgr. (2004 - P)  Reissmannová, Jitka, PhDr. Mgr. (2003 - P)  

Straková, Jana, RNDr. (2004 - K)  Sytařová, Irena, Mgr. (2003 - P)   

Ševčíková, Michaela, Mgr. (2004 - P)  Trojanová, Martina, Mgr. (2003 - K)  

Šíblová, Dana, Mgr. (2004 - P)  Váňová, Tamara, PhDr. (2003 - K)  

Štěrba, Radim, Mgr. (2004 - P)   

Urbánková, Jana, Mgr. (2004 - P)    

Weinhöfer, Martin, Mgr. (2004 - P)  
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Studenti přijatí do DSP-PED v roce 
2002 (10) 
 

Studenti přijatí do DSP-PED v roce 
2001 (6) 

Jméno studenta Jméno studenta 

Brychová, Alice, PhDr. (2002 - K)   Cvach, Radek, Mgr. (2001 - K)  

Ogorevc Hradilová, Lenka, Mgr. (2002 - K)   Hrtoňová, Nina, Mgr. (2001 - K)   

Pokorná, Radka, Mgr. (2002 - K)  Pokorná, Ilona, Mgr. (2001 - K)  

Polák, Alexandr, PaedDr. (2002 - K)    Skácelová, Jana, PhDr. (2001 - K)  

Rybičková, Marta, PaedDr. (2002 - K)  Soják, Petr, Mgr. (2001 - K)  

Šimáková, Dagmar, Mgr. (2002 - K)  Stadlerová, Hana, PaedDr. (2001 - K) 

Štěpařová, Ema, Mgr. (2002 - K)    

Valla, Jiří, PaedDr. (2002 - K)   

Vymětalová, Veronika, Mgr. (2002 - K)  

Žaloudíková Iva, PhDr. (2002 – K)  

 

Studenti přijatí do DSP-PED v roce 
2000 (3) 
 

Studenti přijatí do DSP-PED v roce 
1999 (5) 

Jméno studenta Jméno studenta 

Jedličková, Helena, Ing. (2000 - K)  Berka, Oldřich, PhDr. (1999 - K)  

Klímová - Rosolová, Martina (2000 - K)  Horňák, František, Mgr. (1999 - K)  

Musil, Jiří, PhDr. Mgr. (2000 - K) Klímová, Alžběta, Mgr. (1999 – K) 

 Plucková, Irena, Mgr. (1999 – K)         

 Švec, Adam, Mgr. (1999 - K) 

 



 

 121 

 
Bulletin Centra pedagogického výzkumu 

 

2006/8 (prosinec) 
 
 
 

Aktivity Centra pedagogického výzkumu v roce 2006 – bilance   
 

V průběhu roku 2006 byla posílena publikační činnost CPV a zintenzívnila se 
pozornost k pedagogické metodologii, a to jak v doktorském studiu, tak též ve 
vlastní výzkumné práci. Současně přibyly Centru pedagogického výzkumu nové 
úkoly. Ve spolupráci s Ústavem výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK v Praze 
bylo zahájeno řešení nového, náročného projektu s názvem Centrum základního 
výzkumu školního vzdělávání (LC06046). Pokračuje řešení výzkumného záměru 
Škola a zdraví pro 21. století (MSM 0021622421) a grantového projektu Obsa-
hová dimenze kurikula základní školy (GA ČR 406/05/0246). Zahájeno bylo řeše-
ní nového projektu s názvem Didaktická znalost obsahu jako klíčový koncept 
kurikulární reformy (GA ČR 406/06/P037). Pracovníci CPV se kromě toho 
v rámci možností zapojují také do řešení dalších výzkumných projektů PdF MU 
(např. GA ČR 406/05/2107 Autonomie v procesu učení a vyučování cizího jazyka).  

Níže uveřejňujeme recenze na monografie a sborníky, které v průběhu roku 
2006 v rámci řešení těchto projektů vznikly. 
 
 

Recenze: MAŇÁK, J.; JANÍK, T.  (ed.). Problémy kurikula základní školy. 
Brno : MU, 2006. 

 
Jednou z významných tendencí ve vývoji současné 
české pedagogiky je cílené úsilí o erudovanou a 
mezinárodně se unifikující odborně-terminologickou 
reflexi stěžejních pedagogických jevů a faktů. Ke 
klíčovým tématům české školy a edukace nepochyb-
ně patří problematika kurikula. Centrum pedagogic-
kého výzkumu na Pedagogické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně se stalo v roce 2005 řešitelem gran-
tového projektu GA ČR 406/05/0246 Obsahová 
dimenze kurikula základní školy. Jedním z výstupů 
práce řešitelů tohoto grantového úkolu je mono-
grafický sborník.  
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Téma kurikulum je samo o sobě velkou badatelskou výzvou s konotacemi 
obsahovými, procesuálními, systémovými. Ve výzkumných kontextech před-
stavuje kurikulum komplex problémů metodologických. Hlavní řešitelé 
grantového projektu (a zároveň editoři sborníku) se vyrovnali s nástrahami 
paradigmatických, terminologických a dalších obtíží prostřednictvím vhodně 
zvolené strategie. Vedle uplatnění vlastního badatelského potenciálu přizvali 
k řešení tématu významné odborníky z celé řady pedagogických pracovišť 
v České republice a také ze zahraničí. Při počtu participujících odborníků 
(autorů jednotlivých studií sborníku) nebylo možné a ani účelné přísně 
respektovat hranice mezi jednotlivými dimenzemi kurikulární problematiky 
(například ideovou, obsahovou, organizační, metodickou…). S pragmatickým 
akcentem rozdělili okruhy problémů sborníku na pět oblastí: 1) Obecné otázky 
kurikula, 2) Výzkum kurikula, 3) Problematika vyučovacích předmětů, 4) 
Metodické otázky kurikula, 5) Diskusní náměty k tématu. 
Tomuto uspořádání odpovídá také obsah sborníku: 
1. Proměny paradigmatu kurikulárního diskurzu (E. Walterová), Determinanty 

kurikula (J. Maňák), Teoretický kontext projektovania cielového programu 
(kurikula) (Š. Švec), Perspektivy tvorby kurikula: Malé zamyšlení nad 
velkým problémem (J. Pelikán), Filozofické otázky v kurikulu základní školy 
(P. Bauman), Výběr a strukturování vzdělávacího obsahu jako aktuální 
pedagogický problém (J. Trna a T. Janík), Příprava budoucích učitelů na 
kutikulární proměny ZŠ (V. Švec), Kvalifikace učitelů pro permanentní 
změnu (J. Vašutová), Rozvíjení didaktického myšlení studentů učitelství (N. 
Mazáčová), Vyučovací styl učitele a učební styly žáků z psychologického 
aspektu (R. Kohoutek). 

2. Výzkum kurikula: Aplikované přístupy (J. Průcha), Příspěvek k výzkumu 
kurikula (J. Semrád), Evaluace strategií učení v osvojeném kurikulu 
vzdělávací oblasti cizí jazyk a jazyková komunikace na konce základního 
vzdělání (K. Vlčková), Obsah vzdělání – vztahy mezi cíli, požadavky a 
realitou z pohledu ekologické/environmentální výchovy (H. Horká, Z. 
Hromádka), Jaké metody využívají učitelé ZŠ při realizaci kurikula? (S. 
Kašpárková, R. Otépková), Co základní škola dala a nedala (a co by měla 
dát)? (E. Dobšíková), Hauptschule oder allgemein bildende höhere Schule? 
(R. Seebauerová), K mezipředmětovým vztahům v rámci obsahové dimenze 
kurikula ZŠ – na příkladu českého jazyka a dějepisu (E. Minářová, K. 
Štěpánek), Jazykové vzdělávání a jazykové kurikulum na počátku 21. století 
(V. Janíková), Výuka cizím jazykům v mladším školním věku (V. Ježková), 
Matematika na základní škole – problematika změn kurikula a změn role a 
klíčových kompetencí učitele matematiky (R. Blažková), Dvojí přítomnost 
sociálních věd v kurikulu české základní školy (D. Dvořák, M. Dvořáková), 
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Koncepčné prístupy k zdravotnej výchove (A. Wiegerová), Vedecko-technická 
gramotnost jako kutikulární problém (M. Kožuchová), Koncepční a obsahová 
proměna literární výchovy na základní škole. (V. Spousta), Koncepční a 
obsahová proměna kurikula školské hudební výchovy (V. Spousta), Stav 
morální výchovy na základní škole (G. Fišarová), Cíle geografického 
vzdělávání v ŠVP v kontextu s cíli RVP (E. Hofmann), Problémy realizace 
naplňování cílových kategorií kurikula fyziky na 2. stupni ZŠ (P. Pecina). 

3. Jak naučit děti ekonomickým pojmům a vztahům (E. Vyskočilová), Co 
znamená, má-li se dítě naučit chápat historický čas? (M. Machalová) 
Problémy hodnocení v rámci reformy kurikula základní školy (M. Pelajová). 

4. K diskusi o národním kurikulu (J. Kozlík), Znát = umět použít – k otázce 
„Jak“ v kurikulu (J. Sedlák). 

      

Závěrem je možné konstatovat, že sborník „Problémy kurikula základní 
školy patří k závažným a mimořádně zdařilým publikacím postihujícím vývoj, 
současný stav a perspektivní zřetele v teorii a praxi kurikula, které jsou reflek-
tované autory nejen v domácích, ale také v zahraničních kontextech. Hlavním 
řešitelům – Prof. PhDr. J. Maňákovi, CSc. a PhDr. T. Janíkovi, Ph.D., se 
podařilo shromáždit  a přehledně uspořádat nejen závažné poznatky z vlastní 
autorské tvorby, ale také získat pro spolupráci na grantovém projektu další 
renomované odborníky z ČR, Slovenska a Rakouska. Můžeme předpokládat, 
že se sborník stane důležitým inspiračním zdrojem jak pro zainteresované 
pedagogy na vysokých školách, tak také dokáže oslovit širší pedagogickou 
veřejnost a zájemce z dalších na výchově participujících oborů.  

 
Stanislav Střelec (KPd PdF MU) 

 
 

Recenze: JANÍK, T.; MIKOVÁ, M. Videostudie: výzkum výuky založený na 
analýze videozáznamu. Brno : Paido, 2006. 

 

Kniha Tomáše Janíka a Marcely Mikové přichází 
v době, kdy technické podmínky a finanční dostupnost 
učinily z videokamery běžnou součást každodenního 
života – podobně jako svého času fotografování, když 
svitkový film nahradil skleněné desky. Kromě využí-
vání pro osobní účely je videozáznam stále častěji 
využíván k zaznamenávání vzdělávacího procesu. 
Zmíněná kniha je příkladem výjimečně komplexního 
využití videozáznamu v oblasti pedagogického vý-
zkumu.  
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Autoři nazývají použitou metodu „videostudií“ a její místo nacházejí v 
průniku tří výzkumných oblastí: výzkumů pedagogické komunikace, realito-
vaného kurikula a efektivity či kvality výuky. Velmi užitečný je také přehled 
domácích i zahraničních výzkumů, které jsou na videozáznamu založeny. 
Z metodologie jednoho takového výzkumu vychází i videostudie fyziky, 
kterou autoři realizovali. Zahrnovala více než šedesát vyučovacích hodin a 
výsledkem jsou zajímavá zjištění o organizačních formách, fázích či časovém 
průběhu školní výuky.  

Pro učitele na základních školách považujeme za nejpřínosnější třetí kapitolu, 
ve které se autoři podělili o své zkušenosti se snímáním reality školní třídy. Jedná 
se o jakousi příručku, která poskytuje srozumitelné návody: jak umístit kamery, 
jak pracovat s kamerou sledující učitele, jak snímat zvuk. Velmi zajímavý je i 
popis možností, jak s videozáznamem dále pracovat. Čtenář se dozví o možnos-
tech digitalizace videozáznamu, o vhodných softwarech pro úpravy záznamu, 
přepis do verbální podoby či následné kódování záznamu. 

Výsledky výzkumu videostudie fyziky poskytují věrný obraz toho, co se 
skutečně odehrává ve třídě. Mají velký význam pro pedagogický výzkum, který 
se často soustřeďuje na všemožné kontexty vzdělávání, ale samotná podstata 
školního vzdělávání, každodenní realita práce učitelů a učení žáků, mu někdy 
uniká. Domníváme se, že jak svým obsahem, tak i formou zpracování má recen-
zovaná publikace silný potenciál oslovit  akademické pracovníky i učitele ve 
školách.  
 

Karel Starý (PdF UK Praha) 
 
 

Recenze: HANUŠOVÁ, S.; NAJVAR, P. Foreign Language Acquisition at an 
Early Age. Brno : MU, 2006.  

 
Problematika rané výuky cizích jazyků nabývá v České 
republice na významu především v souvislosti se strate-
gickými dokumenty vzdělávací politiky (nejnověji 
Národní plán výuky cizích jazyků). Jsou v České repu-
blice vytvořeny podmínky pro zavádění rané výuky 
cizích jazyků již v prvních třídách primární školy či 
dokonce ve třídách mateřských škol? Je u nás k dispo-
zici dostatek kvalifikovaných učitelů? Jsou přínosy rané 
výuky cizích jazyků v našem prostředí empiricky do-
loženy? K těmto a dalším podstatným otázkám se 
vyslovovali účastníci konference Foreign Language 
Acquisition at an Early Age, kterou v rámci projektu 
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LC 06046 Centrum základního výzkumu školního vzdělávání pořádaly dne 16. 3. 
2006 Katedra anglického jazyka a literatury a Centrum pedagogického výzkumu 
Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Konference se účastnilo na 
tři desítky zájemců o danou problematiku (z ČR, SR a USA) a odeznělo na ní 
devět příspěvků, z toho 3 hlavní a 6 diskusních. 

Uvedený sborník je výstupem z této konference. Z formálního hlediska je roz-
členěn do dvou částí. V první části jsou zařazeny hlavní (vyžádané) referáty. 
Příspěvek M. S. Benedetti Foreign Language Education in the Elementary 
Schools: A Cautionary Tale se zamýšlí nad postavením výuky cizím jazykům 
v primární (elementární) škole. Oceňuji, že autorka o svém tématu pojednává 
v souvislosti s teorií a tvorbou kurikula a představuje v něm celou řadu inspira-
tivních kurikulárních programů. Ve svém příspěvku ukazuje, že existuje mnoho 
cest, po nichž se lze v dané oblasti vydat. Příspěvek P. Freppon A Perspective On 
Children’s Foreign Language Learning in the Czech Republic svým zaměřením 
spadá do oblasti lingvodidaktiky – pojednává o vybraných teoriích učení 
(Constructivism, Communicative theory, Schema theory, Reader Response, 
Metacognitive Learning, Education for Social Responsibility, Sheltered 
Instruction) a na jejich základě rozvádí své úvahy směrem k metodickému 
utváření výuky. Příspěvek P. Freppon vynikajícím způsobem navazuje na 
předcházející příspěvek M. S. Benedetti; oba tak ve svém souhrnu nabízejí 
relativně ucelený pohled na problematiku jazykového vzdělávání v primární 
(elementární) škole. V příspěvku G. Lojové Foreign Language Learning/ 
Acquisition at an Early Age je předložena analýza některých obecných psycho-
logických a pedagogických aspektů, které je třeba zvažovat v okamžiku, kde se 
rozhoduje o tom, kdy by se děti měly učit cizí jazyk. Domnívám se, že tento 
příspěvek osloví čtenáře, kteří chtějí hlouběji porozumět činitelům ovlivňujícím 
efektivitu učení se cizím jazykům (vnitřní dispozice, vliv sociálního a edukač-
ního prostředí atd.). Autorka ve svém příspěvku poukazuje jak na některé problé-
my spojené se zaváděním rané výuky cizího jazyka (např. (ne)kvalifikovanost 
učitelů), tak na výhody tohoto opatření (jde o období, kdy má dítě pro učení se 
dobré předpoklady). 

V druhé části sborníku jsou zařazeny diskusní příspěvky, které se vyjadřují 
k dalším podstatným otázkám dané problematiky: výuka cizích jazyků v integro-
vaných třídách (R. Collins, H. Titlová); zamyšlení nad problémy a výzvami, 
které raná výuka cizích jazyků v ČR přináší (K. Dvořáková); raná výuka cizích 
jazyků ve světle empirického výzkumu (S. Hanušová, P. Najvar); kritické 
zamyšlení se nad tím, jak MŠMT ČR s angličtinou zachází i schází – pod 
názvem: Angličtina jako hra? (H. Havlíčková); zamyšlení nad otázkou, kdy začít 
s ranou výukou cizích jazyků (Š. Purdjaková); role učitele ve výuce žáků 
mladšího školního věku (N. Vojtková).  
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Podnětem k hlubšímu zamyšlení a současně k dalšímu kritickému přezkou-
mání by mělo být konstatování editorů sborníku (S. Hanušová, P. Najvar) v 
tom smyslu, že úspěch inovací bude do značné míry záviset na tom, s jakou 
pečlivostí se ještě před jejich samotným zavedením zváží veškeré výzkumné 
výsledky s ohledem na specifika českého vzdělávacího prostředí. 

Sborník Foreign Language Acquisition at an Early Age je vítaným příspěv-
kem k jednomu z aktuálních a naléhavých problémů školního vzdělávání 
v České republice.  

Tomáš Janík (CPV PdF MU) 

 
Recenze: KNECHT, P. (ed.). Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a 

oborových didaktik (v disertačních pracích studentů doktorských studijních 
programů). Brno : MU, 2006.  
 
Doktorské studium nabývá v současnosti v rámci 
studijních programů na vysokých školách stále většího 
významu. Nejinak je tomu na Pedagogické fakultě 
Masarykovy univerzity. Jedním z hlavních úkolů 
studentů doktorských studijních programů je systema-
tická vědecká práce a její prezentace. Jedinečnou mož-
ností prezentace výsledků výzkumné činnosti doktors-
kých studentů Pedagogické fakulty Masarykovy uni-
verzity je konference Výzkum aktuálních problémů 
pedagogiky a oborových didaktik (v disertačních pracích 
studentů doktorských studijních programů), která se 
konala 30. 11. 2006 na Pedagogické fakultě 

Masarykovy univerzity. Výstupem z této konference je sborník. Sborník je 
z formálního hlediska rozčleněn do pěti částí. V první části jsou zařazeny 
příspěvky studentů doktorského studijního programu pedagogika oboru 
pedagogika, druhá část je věnována příspěvkům studentů doktorského studij-
ního programu pedagogika oboru pedagogika, zabývajícím se ve svých diser-
tačních pracích problematikou oborových didaktik. Ve třetí části prezentují 
své výzkumy studenti doktorského studijního programu speciální pedagogika 
– oboru speciální pedagogika. Ve čtvrté a páté části jsou zařazeny výzkumné 
zprávy studentů doktorského studijního programu specializace v pedagogice, a 
to oboru výtvarná výchova a oboru hudební teorie a pedagogika. 

Sborník Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik (v diser-
tačních pracích studentů doktorských studijních programů) je vítaným příspěvkem 
k problematice pedagogického výzkumu v České republice. Umožňuje nejen 
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širší diskusi nad prezentovanými výsledky vědecké práce studentů doktorských 
studijních programů na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, ale i jejich 
srovnání a hlubší vhled do problematiky jednotlivých studijních programů.  

 

Josef Maňák (CPV PdF MU) 
 

Recenze: MUŽÍK, V.; JANÍK, T.; WAGNER, R. (ed.). Neue Herausforderungen im 
Gesundheitsbereich an der Schule! Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? 
Berichtsband aus der Sommerakademie VII (2006) Telč. Brno : MU, 2006. 

 

Sborník je výsledkem rokování odborníků o výchově 
ke zdraví na škole z hlediska tělesné výchovy. 
Seminář se konal v rámci VII. letní akademie v Telči 
(20. – 24. 8. 2006), a to za podpory výzkumného 
záměru PdF MU „Škola a zdraví pro 21. století“ 
(MSM 0021622421). Semináře se zúčastnili vědečtí 
pracovníci z České republiky, Švýcarska, Rakouska 
a Německa, sborník obsahuje 17 příspěvků. Pořada-
teli semináře a vydavateli sborníku jsou doc. 
PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., PhDr. Tomáš Janík, 
Ph.D. a Roland Wagner, M.A. 

Sborník je pozoruhodný v několika ohledech. Je výsledkem spolupráce ba-
datelů ze čtyř zemí a je tedy příkladem mezinárodní spolupráce i pro jiné 
oblasti. Tím, že sborník obsahuje příspěvky v němčině a v angličtině, je pří-
stupný široké vědecké obci v Evropě, kromě toho je každý příspěvek vybaven 
abstractem v němčině, angličtině a také v češtině. Tato tříjazyčnost je význam-
ná také z hlediska terminologického, neboť napomáhá sblížení odborné termi-
nologie v mezinárodním kontextu. Zřetel vydavatelů k terminologické přes-
nosti je třeba vyzvednout a ocenit jako podnět k sjednocování vědeckého 
jazyka, i když pro složitost problematiky se vždy nepodařilo dosáhnout 
žádoucí jednoty. Dále je pozitivní, že do českého projektu se zapojili také 
vědečtí prcovníci ze zahraničních výzkumných institucí. Je navíc nutno vy-
zvednout vysokou aktuálnost zkoumané problematiky, která se dostává do 
středu pozornosti výchovně-vzdělávacích aktivit v celé Evropě.  

Sborník se člení na čtyři části a je doplněn stručným přehledem hlavních 
myšlenek, které ve formě tezí zvýrazňují podněty a problémy, které by neměly 
zapadnout. Úvodní oddíl věnuje pozornost problematice pohybových aktivit 
v historickém kontextu. Podnětný je analytický pohled a historie pohybové 
kultury od prof. S. Grössinga, neboť dokumentuje úzké sepětí pohybových 
aktivit a zdraví už v dávných civilizací.  
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Obsáhlý je blok příspěvků vztahujících se ke škole, z nichž tři jsou od 
českých autorů. Podrobnou informaci o projektu „Škola a zdraví pro 21. 
století“ podal řešitel projektu doc. E. Řehulka. Uvedl, že projekt vychází z 
materiálů Světové zdravotnické organizace, z Usnesení vlády ČR a z Rám-
cového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MŠMT, který se v ČR 
realizuje. Ve studii popsal nové nároky na učitele při řešení problematiky pod-
pory zdraví. Třetí oddíl sborníku poskytuje čtenáři srovnávací pohled na řeše-
ní zdravotní problematiky u nás, v Rakousku a ve Švýcarsku. V tomto směru 
výstižný přehled o tělesné výchově v ČR podal doc. V. Mužík a z hlediska 
Rámcového vzdělávacího programu tematiku přiblížil doc. F. Mazal. O pod-
proře zdraví u děti se speciálními vzdělávacími potřebami u nás informují P. 
Kurková a H. Válková. Poslední oddíl sborníku se zabývá otázkami tělesné 
výchovy v primární škole. Kromě informací o švýcarském projektu podpory 
zdraví (E. Jeisy a W. Mengisen) jsou přínosné příspěvky českých autorů – M. 
Krejčí, J. Vrbase a kol. a M. Mikové a T. Janíka. Stať těchto autorů je zají-
mavá mimo jiné uplatněnou metodologií, tzv. videostudií, na jejímž základě se 
analyzují výukové situace podporující zdraví. 

Celkově je úroveň studií, které jsou do sborníku zařazeny, vysoká – některé 
mají výzkumný charakter, jiné jsou cenné svým analytickým nebo srovnávacím 
přístupem. Většina příspěvků mapuje danou problematiku a přináší důležité in-
formace o různých aktivitách, které se v oblasti zdravotní výchovy v uvedených 
zemích uplatňují. Studie jsou často doprovázeny vizuálním materiálem v podobě 
obrázků, schémat apod. Přínos sborníku lze vidět hlavně ve vytvoření solidní 
faktografické základny pro další práci a pro výzkum v tomto směru. 
 

Josef Maňák (CPV PdF MU) 
 

Recenze: JANÍKOVÁ, V. (ed.) Autonomie a cizojazyčná výuka. Brno : MU, 2006.  
 

Diskuse o budoucnosti výuky cizích jazyků výrazně po-
znamenaly konec dvacátého a začátek dvacátého prv-
ního století. Výzkumní pracovníci i učitelé cizích jazyků 
vnáší do cizojazyčné výuky řadu inovativních prvků, 
jejichž společným jmenovatelem je zejména snaha o její 
zefektivnění. Jedním z nejaktuálnějších témat těchto dis-
kusí je podpora autonomie v procesu učení i vyučování 
cizích jazyků. Předložená publikace je jedním z výstupů 
grantového projektu GA ČR 406/05/2107 Autonomie 
v procesu učení a vyučování cizího jazyka a přináší do 
české didaktiky cizích jazyků řadu podnětných příspěvků 
teoretického, praktického i výzkumného charakteru. 
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Především teoretickými východisky autonomního učení se zaměřením na 
učení a vyučování cizích jazyků se zabývají dva úvodní texty (Věra Janíková, 
Eva Tandlichová), které zazněly ve formě vstupních přednášek na monotema-
ticky zaměřené konferenci. Jsou v nich nastíněna  filozofická, pedagogická a 
psychologická východiska autonomního učení v historizujícím nástinu, zmi-
ňují výukové metody, které autonomní učení stimulují, a zároveň zmiňují vý-
zkumy v dané oblasti.  

Příspěvky ve sborníku jsou uspořádány tematicky podle toho, v jaké pra-
covní skupině zazněly. Obsahy příspěvků se dotýkají  tří oblastí:  
• Teoretická východiska autonomie v cizojazyčné výuce, která v mnohých 

případech obohacují českou didaktiku cizích jazyků o výsledky 
nejnovějších zahraničních poznatků.  

• Kvalitativní a kvantitativní lingvodidaktický výzkum zaměřený jednak na 
mapování  současné situace v cizojazyčné výuce se zřetelem k uplatňování 
principů autonomního učení i výzkum, jehož předmětem se stává ověření 
platnosti teoretických východisek a principů v edukační praxi. 

• Metody a formy výuky podporující principy autonomního učení doplněné 
o konkrétní náměty pro cizojazyčnou výuku.   

 

Ve sborníku jsou shromážděny příspěvky erudovaných vysokoškolských 
didaktiků cizích jazyků zejména z českých a slovenských vysokých škol. Tak 
vznikla publikace, která poskytuje přehled o aktuálním stavu podpory autonomie 
ve výuce cizích jazyků především v české a slovenské škole, tuzemského i zahra-
ničního empirického zkoumání i vědecko-teoretických východisek. Texty oslo-
vují poměrně široké čtenářské spektrum, zejména pak studenty učitelských 
studijních programů v oboru cizí jazyk, učitele cizích jazyků z praxe i předsta-
vitele vysokoškolské didaktiky cizích jazyků.    

Tomáš Janík (CPV PdF MU) 
 

Recenze na sborník: ŘEHULKA, E. (ed.) Škola a zdraví 21. Brno : Paido, 2006. 
 

Existují různé pojmy, které jsou často a samozřejmé po-
užívané a mají jasně vymezený obsah. Mezi takové pojmy 
patří „zdraví“, slovo, které má oprávněnou úctu a předsta-
vuje jednu z nejdůležitějších hodnot, kterou známe. V po-
sledních letech se dostává pojem zdraví do nových souvis-
lostí, které podtrhují jeho význam a ukazují ho nejen jako 
důležitou kategorii, která překračuje tradiční hranice zdra-
votnictví, event. přírodních věd, ale umožňuje také být 
východiskem pro výzkum ve společenských vědách a pro 
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praktická opatření, jež z nich vycházejí. Stále více se setkáváme s termíny jako 
„zdravý dům“, „zdravé město“, „zdravá škola“ atd.  

Klasickým se stalo známé vymezení Světové zdravotnické organizace, že 
„zdraví je stav plné tělesné, psychické a sociální pohody a že nejde pouze o ne-
přítomnost poruchy nebo vady“. Aby se „zdraví“ stalo ještě širším a komplex-
nějším pojmem, přidává se někdy k rozměru tělesnému, psychickému a sociální-
mu také dimenze duchovní. Všechny tyto úvahy kolem zdraví jsou velmi podnět-
né pro společenské vědy jako je pedagogika, psychologie, sociologie a další, 
které tím našly nové vztahy k lékařským a přírodním vědám, ale vycházejíce 
z pojmu „zdraví“, obohatily rovněž svůj vlastní obsah. 

Z těchto úvah vycházeli někteří pracovníci Pedagogické fakulty MU a kon-
cipovali výzkumný projekt, který se zabývá problematikou školy a zdraví. Důle-
žitost těchto otázek podtrhuje také řada významných materiálů, např. program 
Světové zdravotnické organizace ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ, 
k němuž se Česká republika oficiálně připojila, nebo konkrétní odstavce Rámco-
vého vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, jenž znamená zásadní 
změnu v našem školství.  

Brněnská pedagogická fakulta řeší otázky „školy a zdraví“ v rámci výzkum-
ného záměru, jenž využívá předchozích výsledků z této oblasti, kterých bylo na 
fakultě dosaženo, odborného zaměření jednotlivých pracovníků i aktuálnosti a 
závažnosti problematiky zdraví v současné výchově a vzdělávání. 

V září roku 2005 pořádala Pedagogická fakulta MU konferenci s mezinárodní 
účastí s názvem ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, která byla podnětem k vydání stejno-
jmenného sborníku, kde byly publikovány příspěvky účastníků konference a 
některých dalších autorů, kteří sledují práci brněnského týmu, jsou jí inspirováni 
a danými otázkami se zabývají. Vznikl tak rozsáhlý dvousvazkový sborník s přís-
pěvky uváděnými vždy v češtině i v angličtině. Obsahově je sborník pestrý a 
odráží složitost řešené problematiky, neboť překrývání „zdraví“ a „školy“ vytváří 
rozsáhlý výzkumný prostor, který není systematicky zmapován a v současném 
stavu bádání může upozorňovat jen na některé podstatné momenty, kterým je 
nutno věnovat pozornost. 

Přesahuje možnosti této recenze, věnovat se samostatně jednotlivým 
referátům. Celý sborník obsahuje 69 studií a můžeme je rozdělit do určitých 
okruhů. Obecnými otázkami se zabývají referáty orientované filozoficky, meto-
dologicky a historicky (Maňák, Holčík, Dokulil, Vaculík, Rybář, Skácelová, 
Králík, Hartman, Palát). Konsekvence výchovy ke zdraví, které nabízí Rámcový 
vzdělávací program a další školské dokumenty analyzují ve svých statích Muží-
ková, Mužík, Kachlík, Marádová, Blahutková, Jonášová, Stojaníková, Holý, 
Rezáková, Šibor ad. Na speciální oblasti výchovy se zaměřují Liba, Mužík, 
Šeráková, Trávníček, Vrbas, Bucková, Kachlík, Kubátová, Havelková, Horká, 
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Jozafová, Stojan, z čehož např. otázky závislosti řeší Čech, Hrubá, Žaloudíková, 
Zachovalová a další. Osobnosti pedagoga věnují pozornost Prokopová, Šimíč-
ková-Čížková, Vašina, Zemánek, Štětovská, Miškolcová, Mlčák, Řehulka, 
Střelec a další. O žákovi z aspektu zdraví hovoří např. studie Šramové, Řehul-
kové, Daňkové, Dočkala ad. Problematikou třídy a školy z hlediska zdraví se 
zabývá Mareš,  Smékal a Řezáč. Podnětné jsou rovněž texty, kde jsou v centru 
zájmu některé pojmy, které jsou v této oblasti často používané a vytváří se kolem 
nich vlastní teoretický systém. Především je to pojem zdraví, ale také kvalita 
života, well-being, sy. burn-out, klima školy a třídy, učitelský a žákovský stres, 
emocinálmí zdraví, sebepojetí ad. Koncepce těchto pojmů jsou ve vývoji a je 
zajímavé sledovat jejich používání, teoretické pojetí i výzkumnou práci s nimi. 

Na řadu autorů a studií jsme zde nemohli upozornit, což pochopitelně nesni-
žuje jejich význam. Sborník nesleduje reprezentativní kodifikaci vědeckých po-
znatků, ale má pracovní charakter: autoři zde nabízejí výsledky své práce a ty 
budou nejlépe využity, vyvolají-li diskusi, k čemuž vybízí i kompletní seznam 
autorů s uvedením jejich osobních kontaktů. Sborník ukazuje, co chtějí odborníci 
různých profesí, které spojuje zájem o otázky „zdraví a školy“, sdělit svým kole-
gům a všem, kteří se o tuto problematiku zajímají. Domníváme se, že tematická 
pestrost sborníku a aktuálnost článků si najde své čtenáře a může oslovit a 
inspirovat všechny, kteří chtějí netradičně přemýšlet o některých problémech 
našeho školství. 

 

Jana Řehulková (FSS MU) 
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