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Abstrakt
Tato diplomová práce se zabývá problematikou práce s textem ve výuce biologie
na základní škole. Cílem této práce je zjistit schopnost žáků analyzovat textové
materiály a pracovat s nimi různým způsobem. Ve výzkumné části práce byly
vytvořeny texty pro výuku žáků na 2. stupni základní školy a na ně navazujících 8 úloh.
Úlohy byly zadány žákům (n = 75) v 6. – 8. ročníku v různých fázích hodiny. Následně
byly úlohy vyhodnoceny a na základě výsledků posouzena schopnost žáků úlohy řešit.
V šesti úlohách měli žáci vyšší úspěšnost než 70 %, pouze ve dvou úlohách získali žáci
méně než 45 %. Výsledky výzkumu ukázaly, že schopnost žáků porozumět a pracovat s
textem je na dobré úrovni. Bylo také zjištěno, s jakými metodami se žákům hůře pracuje
a jakým způsobem je třeba úlohy upravit.

Klíčová slova
Práce s textem, výuka biologie, didaktika biologie, výukové metody
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Abstract
This thesis deals with the issue of working with text in biology lessons at
primary schools. The aim of this work is to determine the ability of pupils to analyze
text materials and to work with them in different ways. In the research part of the thesis
were created texts for teaching pupils at the 2nd level of primary school and the
following 8 tasks. Tasks were given to pupils (n=75) in grades 6, 7 and 8 at different
stages of the lessons. The tasks were subsequently evaluated and the student’s ability to
solve the problem was assessed on the basis of the results. In six assignments, pupils
had a higher success rate then 70%, while only two had less than 45%. Research results
have shown that the ability of pupils to understand and work with text is good. It has
also been found out which methods are amiss and how to adjust the tasks.

Key words
Work with text, teaching of biology, didactics of biology, teaching methods
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1. Úvod
Diplomová práce se zabývá úrovní práce s textem konkrétního vzorku respondentů
na zkoumané základní škole. Práce s textem je jednou z nejstarších metod, skrze níž si
žáci v průběhu výuky osvojují nové informace. Text je nezbytným zdrojem informací, a
proto je velmi důležité práci s textem ovládat a porozumět mu. Text se vyskytuje všude
kolem nás, setkáváme se s ním od raného dětství formou pohádek, říkanek a jiné
beletrie. Nabytí nových informací napomáhá žákům řešit problémy a motivuje je
k samostatnému učení a aktivitě.
Tato metoda je ve vzdělávání nezbytná, protože jedním z hlavních prostředků, který
se ve školství jako zdroj informací využívá, je učebnice. Kromě učebnice mohou učitelé
využívat například prezentace, pracovní listy, články z vědeckých časopisů atd.
Všechny tyto zdroje obsahují značné množství informací právě v textu.
Za pilíř našeho vzdělávání jsou v poslední době považovány především tzv.
klíčové kompetence, soubor schopností, dovedností, postojů a hodnot, které napomáhají
rozvoji a uplatnění členů naší společnosti. Tyto klíčové kompetence bychom si měli
osvojit v průběhu vzdělávání a dále je rozvíjet po celý život. Rozvoj několika klíčových
kompetencí je možný také skrze práci s textem, a to např.: rozvoj kompetence k učení,
kompetence k řešení problémů a kompetence komunikativní.
Tato diplomová práce se těmito tématy zabývá. Dále se věnuje čtenářské
gramotnosti, která s prací s textem velmi úzce souvisí a je jedním z témat, která jsou pro
vzdělávání důležitá. V této diplomové práci jsou také rozpracovány metody, které
rozvíjejí kritické myšlení, jež je klíčovým procesem hodnotící informace.
Cílem diplomové práce je zjistit schopnost žáků analyzovat textové materiály a
pracovat s nimi různým způsobem. Pro analýzu textových materiálů byly vytvořeny
texty, týkající se vybraných přírodopisných témat a úlohy, které na ně navazovaly.
Texty byly vytvořeny pro žáky Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Bronzová
v Praze 5. Při tvorbě úloh jsme se snažili soustředit na jejich předpokládané potřeby,
schopnosti a dovednosti. Úlohy budou žákům zadány v různých fázích vyučování a
následně bude vyhodnocena jejich úspěšnost.
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2. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání neboli RVP ZV je
kurikulární dokument celostátního formátu, který formuluje očekávanou úroveň
vzdělání v České republice. Tato úroveň je stanovena pro všechny absolventy
jednotlivých etap a typu vzdělávání (předškolní, základní, střední atd.). RVP ZV rozvíjí
a navazuje na Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání a vychází
z postoje k celoživotnímu učení (RVP ZV, 2017).
V rámci RVP ZV jsou vymezeny všechny konkrétní cíle a nezbytnosti pro povinné
základní vzdělávání žáků. „Prioritním úkolem je poskytnout skutečně plnohodnotný
vzdělanostní základ všem dětem na úrovni základní školy, a to nejen z hlediska určitého
množství poznatků, ale spolu s tím i osobnostního rozvoje.“ (Skalková, 2007, s. 100).
Tento dokument stanovuje vzdělávací obsah – výstupy, učivo. Zahrnuje do základního
vzdělávání průřezová témata, která mají zřetelně formativní funkci. Dále jsou v tomto
programu vymezeny klíčové kompetence, kterých by měli žáci v průběhu studia
dosáhnout. Ty by měly podporovat aktivní a tvořivou činnost žáků, díky které by si měli
upevňovat vědomosti, dovednosti a postoje. K dosahování cílů, které jsou vymezeny
v RVP ZV, napomáhají stanovené standardy pro základní vzdělávání (RVP ZV, 2017).
Dle rámcových vzdělávacích programů by měl být kladen větší důraz na
samostatnost a pružnost škol v oblasti vzdělávání. Informace a cíle stanovené RVP ZV
jsou přeneseny do školních vzdělávacích programů, které si každá škola vytváří sama.
Program je pak ušit na míru dané školy, a pro ni je pak snazší se díky němu realizovat.
Škola si může v rámci možností zvolit metody, prostředky, obsah a strukturu učiva
(Skalková, 2007).

2.1

Klíčové kompetence

Slovem kompetence rozumíme v českém jazyce významová slova, jako jsou
oprávnění, schopnost, čímž vzniká rozpor mezi pravým významem a překladem slova
competence z angličtiny. Klíčové kompetence reprezentují podle RVP ZV (2017)
soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, jež jsou významné při
rozvíjení a uplatnění se jednotlivých členů daného společenství (společnosti).
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Jako první klíčové kompetence uvedl Mertens ve své práci již roku 1974. Ve
vzdělávacích dokumentech se objevují v českém prostředí až v RVP.
Nejdůležitějšími všeobecnými dovednostmi jsou (Šikulová, 2008):









Komunikace
Řešení problému
Logické myšlení
Schopnost vést
Tvořivost
Motivovanost
Týmová práce
Schopnost učit se

Tuto komplexní výbavu by měl žák během základního vzdělávání získat a díky ní by
měl být schopný účelně jednat a využívat vše, co se naučil. Avšak osvojit si definitivně
klíčové kompetence není reálné, protože učení je celoživotní proces a nelze ho trvale
ukončit. V RVP jsou stanoveny pro základní, střední i gymnaziální vzdělávání stejné
klíčové kompetence. Kompetence uvedené v RVP ZV (2017) jsou:







Kompetence k učení
Kompetence komunikativní
Kompetence k řešení problémů
Kompetence sociální a personální
Kompetence občanské
Kompetence pracovní

2.2

Identifikace klíčových kompetencí

Klíčové kompetence lze identifikovat z několika různých hledisek. Dle Belze a
Siegrista (2001) řešíme tuto tematiku z pohledu kognitivního přístupu, z přístupu
založeného na analýze činností a z přístupu zaměřeného na společnost.
Kognitivní přístup
U každého jedince, jenž má nějaké povolání, očekáváme, že disponuje jistými
schopnostmi myšlení a řešení problémů. Otázkou však je, jaké výkony jsou od člověka
očekávány, co se ještě řadí do skupiny produktivní osoby, a co již nikoliv. Začne-li se
soustředit na jeden určitý rámec konání člověka, na povolání, ostatní možnosti jsou v
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pozadí, a tedy i kognitivně-analytické přístupy nejsou natolik přístupné. Pracovní
činnost, jež je kognicí rozšiřována, se tak stává vědeckou (odbornou) schopností.
Hegela můžeme považovat za praotce takového chápání jednání. Kognitivně-teoretická
presumpce aktu jednání je právě jeho hlavní myšlenkou.
Aby člověk mohl jednat, musí tedy (Belz, Siegrist 2001, s. 28):
•

„mít obecný přehled o dané věci a konkrétním případu (znát pojmy)

•

mít schopnost zařadit konkrétní (konkrétní okolnosti jednání) pod obecné a
obecné vztáhnout na konkrétní

•

vidět souvislosti mezi různými jevy, určit příčiny a následky

•

umět vytvořit hypotézy o vhodnosti způsobů jednání pro realizace stanovených
cílů“.

Přístup založený na analýze činností
Toto pojetí identifikace klíčových kompetencí monitoruje vztahy profesního
vystupování a vysvětluje, jaké zásadní schopnosti jsou nezbytné při řešení jednotlivých
situací v dané profesi.
Bohužel se dobou nezměnil pouze profesní konspekt, který je pod tlakem neustálých
obměn, ale neustále se také modifikuje složení profesního jednání a dosahování
profesních schopností. Tento proces lze nazvat jako přechod od vykonávání úkolů dle
instrukcí k nezávislé práci, tzn. k samostatnosti (Belz, Siegrist, 2001).

2.3

Možnosti získávání a rozvoje klíčových kompetencí

Odbornosti, které je vymezeny danou situací, velmi rychle ztrácejí tempo rychle
se měnící doby a stávají se tak nehodnotnými. Tomuto aktu se poddávají zejména
technické vědomosti a dovednosti (Brassard, 1992, s. 12 a násl.).
Z klíčových kompetencí pak vyplývá následně další nutné vzdělávání, jež přesahuje
dané profese. Odborné znalosti jsou východiskem pro následné užití daných klíčových
kompetencí. Za ústřední kompetence lze považovat takové kvalifikace (odbornosti),
které pomohou dané osobě vyřešit problém, dochází tak k přenesení si dovedností do
jiných oblastí (Richter, 1995, s. 20).
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Získávání nových klíčových kompetencí může být, a většinou také je, pokrokem
v rozvoji vlastní osobnosti. Toto získávání kompetencí je celoživotním procesem,
jelikož je lze stále obměňovat, zdokonalovat, prohlubovat či formovat.
Jak již bylo řečeno, klíčové kompetence lze využít k rozvoji vlastní osobnosti a
také řešení úkolů i z jiných oblastí, než je konkrétní profese. Pomáhají tedy pochopit a
vyřešit různorodé problémy odborného vzdělávání a následného školení v situacích, při
kterých dochází k nečekaně se měnícím podmínkám.
Klíčové kompetence však nelze považovat za základ odborných znalostí, tudíž je nelze
kompetencemi ani nahradit. Pozitivem však zůstává jejich široké spektrum pomoci a
uplatnění (Brassard, 1992, str. 12 a násl.).

2.4

Klíčové kompetence a jejich rozpracování

Kompetence k učení
U žáků je jednou ze základních kompetencí právě samo učení, a pokud je žák
schopen si tuto kompetenci osvojit, disponuje mimo jiné i těmito dovednostmi
(Bělecký, 2007):
1.

Dovede vybrat a efektivně využít vhodný způsob k učení. Dovede plánovat,

užívat různé metody a strategie, řídit své vlastní učení a v neposlední řadě je ochotný se
i nadále věnovat dalšímu studiu, a tedy i celoživotnímu učení.
2.

Rozpoznává samotný smysl a vlastní cíl učení. K učení jej váže kladný vztah, je

si vědom svého pokroku a je schopen analyzovat problém při učení a odstranit jej.
Kompetence komunikativní
Žák díky této kompetenci dokáže komunikovat jak verbálně, tak neverbálně.
Dovede smysluplně formulovat a vyjádřit své názory a domněnky. V dialogu dokáže
druhým naslouchat a porozumět jejich myšlenkám. Pokud s názorem druhých
nesouhlasí, dokáže konstruktivně oponovat a obhájit si své tvrzení.
K tomu, aby mohl žák kvalitně komunikovat, využívá informační a komunikační
technologie. Všechny tyto dovednosti využívá žák k navazování vztahů (Bělecký,
2007).
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Kompetence k řešení problému
Tuto kompetenci si osvojil žák, který při řešení problémových situací dokáže
identifikovat problém, stanoví jeho podstatu a dokáže navrhnout nebo vyhledat
informace k řešení daného problému. K tomu, aby byl žák schopen nalézt a aplikovat
postup k řešení problému, je potřeba využití kritického myšlení, logických a
matematických postupů. Žák, který dosáhl této klíčové kompetence je také schopen
obhájit svá tvrzení, uvědomuje si zodpovědnost, kterou za ně nese a sleduje vlastní
pokrok (RVP ZV, 2017).
Kompetence sociální a personální
Žák spolupracuje se spolužáky, je schopen konstruktivně přispět do skupinové práce
a pozitivně ovlivňuje kvalitu práce. Přispívá k pozitivní atmosféře a upevňuje dobré
mezilidské vztahy v týmu. Pokud je potřeba, rád podá pomocnou ruku a je schopen o
pomoc požádat. Žák umí objektivně zhodnotit své schopnosti a dovednosti a na jejich
základě stanovit své cíle a priority (Bělecký, 2007).
Kompetence občanské
Díky této klíčové kompetenci žák respektuje druhé lidi, i když s jejich názory
nemusí být ztotožněn. Je empatický, což znamená, že mu problémy ostatních lidí
nejsou lhostejné a dokáže se do jejich problémů vcítit. Žák si je vědom nejenom svých
práv, ale i povinností. Chápe, že je nutné dodržovat určité společenské normy a zákony,
aby mohla naše společnost fungovat. Díky rozvoji této klíčové kompetence se také
stává kulturním člověkem, zajímá se o umění, tradice své kultury a aktivně se zapojuje
do kulturních aktivit (RVP ZV, 2017).
Kompetence pracovní
Žák, který si osvojil tuto kompetenci, se dokáže přizpůsobit různým pracovním
podmínkám, je schopen pracovat samostatně, ale i v týmu spolupracovníků. Dále si také
umí organizovat chod své práce a dodržuje pravidla, která jsou stanovena pracovním
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řádem. Dokáže využít znalosti a zkušenosti, které nabyl v předchozích životních
etapách a neorientuje se pouze na výsledek práce, ale i na to, jaký má jeho práce dopad
na životní prostředí.
„Každá klíčová kompetence se u žáků vytváří postupně, a to tak, že se dílčí
vědomosti a dovednosti žáků získané při různých příležitostech propojují a „nabalují“
na sebe.“ (Šikulová, 2008, s.13).
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3. Čtenářská gramotnost
Gramotnost je pojem, který se v dnešní době velmi hojně využívá. Význam
tohoto slova již není spojován pouze se čtením a psaním, ale je rozvinut na
multidisciplinární úrovni. Gramotnost můžeme klasifikovat dle jejího zaměření např. na
matematickou gramotnost, školní gramotnost, informační gramotnost, čtenářskou
gramotnost, E-gramotnost a mnoho dalších (Řeřichová et al., 2016). Zde bychom se
však zaměřili na čtenářskou gramotnost, která je velmi důležitým a potřebným
aspektem vzdělávání. Můžeme říci, že čtenářská gramotnost je podoblastí gramotnosti
funkční. Funkční gramotností rozumíme ovládání schopností a dovedností, které
člověku umožňují plnohodnotné uplatnění ve společenském životě. Jak gramotnost
čtenářská, tak funkční mají také totožná východiska, kterými je teorie informací a
koncept celoživotního učení (Hejsek, 2015).
Široká škála definic popisuje čtenářskou gramotnost na základě jejího
původního konceptu zaměřeného na schopnost číst a psát. Novější formulace ji
charakterizují v širším slova smyslu. Například Pedagogický slovník definuje
čtenářskou gramotnost jako „komplex vědomostí a dovedností jedince, které mu
umožňují zacházet s písemnými texty běžně se vyskytujícími v životní praxi. Jde o
dovednosti nejen čtenářské, tj. umět texty přečíst a rozumět jim, ale také dovednosti
vyhledávat, zpracovávat, srovnávat informace obsažené v textu, reprodukovat obsah
textu aj.“ (Mareš et al., 2003, s. 34). Tato definice vnímá funkční aspekt čtení jako
velmi důležitý. Klade tedy důraz na porozumění a chápání textu a jeho využití
v praktickém životě. Česká školní inspekce definuje čtenářskou gramotnost jako
„porozumění, využívání, posuzování a angažování se v psaných textech za účelem
dosažení cílů jedince, rozšíření jeho znalostí a potenciálu a aktivní účasti ve
společnosti.“ (ČŠI, 2019). Toto pojetí také vidí čtenářskou gramotnost jako soubor
schopností a dovedností, díky kterým jsou jedinci schopni pracovat s textem na náležité
úrovni. Především tedy zdůrazňuje schopnost porozumění psanému textu, schopnost
využití získaných informací v praktických životních situacích, např. při řešení
konkrétních problémů, a také schopnost posuzovat kvalitu a pravdivost informací
získaných z textu.
Úroveň čtenářské gramotnosti na mezinárodní úrovni zjišťuje několik výzkumů.
Nejstarší institucí, která se touto problematikou zabývá je Mezinárodní asociace IEA.
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Asociace IEA vznikla v 50 letech 20. století a jejím úhlavním zájmem je výzkum
v oblasti vzdělávání. Výzkumy, které provádí se zaměřují především na zvládání
předepsaného učiva a faktory, které mohou průběh osvojování vědomostí ovlivnit
(Straková et al., 2002). V České Republice je aplikován mezinárodní projekt asociace
IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), který se zaměřuje na
čtenářskou gramotnost žáků základních škol. „Šetření PIRLS využívá k hodnocení
čtenářské gramotnosti dva základní typy testových nástrojů: testové sešity s texty a
otázkami pro žáky a dotazníky, které vyplňují testovaní žáci, jejich rodiče, učitelé a
ředitelé škol. Prostřednictvím dotazníků jsou získávány informace o čtenářském chování
a postojích, o podmínkách a průběhu výuky čtení, o rodinném zázemí a dalších
faktorech, které mohou mít vliv na úroveň čtenářské gramotnosti žáků.“ (ČŠI, 2016).
V devadesátých letech 20. století Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
(OECD) připravila vlastní výzkum, který byl od výzkumu zmíněné Mezinárodní
organizace IEA odlišný. Impulz, pro tvorbu nového výzkumu pramenil, především ze
vzdělávacích systémů členských zemí OECD, které nereagovaly na změny ve
společnosti dostatečně rychle. OECD tedy vytvořila výzkum PISA, který se zaměřuje
na vědomosti a dovednosti, které potřebuje žák pro uplatnění v moderní společnosti
(Straková et al., 2002).
„V roce 2009 se Česká republika umístila na 27. místě ze 34 zemí OECD.“
(Hejsek, 2015). Což byl pro české školství velmi znepokojující výsledek. O sedm let
později tedy v roce 2016 výzkum PISA prokázal u českých žáků nepatrné zlepšení
v této oblasti. Česká republika však opět zůstala pod průměrem požadovaným OECD
(ČŠI, 2016). Naopak z výzkumů prováděných asociací IEA vyplývá, že úroveň
čtenářské gramotnosti v České republice se vyrovnává zemím jako je Nizozemsko,
Itálie, Německo, Rakousko a Slovinsko, avšak i tyto výsledky se ocitají hluboko pod
mírou očekávání (ČŠI, 2016). Dle České školní inspekce (2019) zůstává stav čtenářské
gramotnosti v mnoha oblastech od roku 2016 stejný. Učitelé do výuky sice mnohem
více zařazují práci s textem, ale úlohy, které volí, jsou většinou snadné a nepodněcují u
žáků složitější myšlenkové pochody. Ve výuce se také nevyužívají činnosti, ve kterých
by žáci využívali kritické myšlení a měli potřebu hodnotit relevantnost informací.
Vzhledem k těmto neblahým výsledkům by se mělo vzdělávání řídi
doporučeními České školní inspekce (2019) a to následovně: mělo by rozvíjet
kompetence učitelů v rámci čtenářské gramotnosti, rozvíjet čtenářskou gramotnost
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nejen v českém jazyce, ale i v ostatních předmětech aplikovat náročnějších úlohy
zaměřené na posilování dovedností žáků, které souvisí se čtenářskou gramotností a také
zkvalitnění školních knihoven a čtenářských kroužků.
Čtenářskou gramotnost jedince ovlivňují různé faktory, které na něj mohou působit
odlišnými způsoby. Dle Švrčkové (2011) dělíme tyto faktory do dvou základních skupin
na tzv. faktory exogenní neboli vnější a faktory endogenní neboli vnitřní. Nejprve se
budeme věnovat faktorům endogenním, tedy těm, které z větší části souvisejí
s psychologií. „Jedná se o vrozené předpoklady a zvláštnosti centrálního nervového
systému jedince-čtenáře, charakteristiky osobnosti a také získané zkušenosti, tzn. zájem
žáka o čtení, vnitřní motivaci, čtenářské postoje a chování.“ (Hejsek, 2015). Mezi
subjektivní faktory ovlivňující rozvoj jedince patří také stáří, úroveň intelektu a aktivní
zapojení do práce s informacemi. Dále dle Hejska (2015) mají na rozvoj jedince vliv
exogenní neboli vnější faktory, mezi které řadíme rodinné a školní prostředí. Za vlivy
rodinného prostředí považujeme sociální, ekonomické a vzdělanostní zázemí rodiny,
mimoškolní aktivity dětí (zda jsou spojeny se čtením) a také například vztah mezi rodiči
a školou. Školní prostředí má na žáka mnohem širší škálu vlivů než prostředí rodinné.
Jedince v tomto prostředí ovlivňují např. programy zaměřené na čtení, vyučující (jeho
věk, kvalifikovanost), metody, které jsou v rámci vyučování využívány a také výukové
materiály vhodné pro rozvoj čtenářské gramotnosti.
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4. Kritické myšlení
Přestože kritické myšlení považuje mnoho akademiků, ale i učitelů za klíčový
výsledek vzdělávání, mnozí mají problém s jeho přesnou formulací. Odborná literatura
obsahuje mnoho definic, jako nejvýstižnější a nejsrozumitelnější mi přijde vymezení,
které vytvořil Brandon Royal (2010). Kritické myšlení popisuje jako „proces, jímž
hodnotíme informace“. Můžeme tedy říci, že kritické myšlení je takové přemýšlení,
které nás vede k odpovědi na otázky, rozhodnutí, řešení problému, vypracování plánu
nebo také k realizaci projektu na základě zjištěných a relevantních informací. Díky
tomuto procesu myšlení jsme schopni utvářet své vlastní úsudky a rozpoznávat
důvěryhodné zdroje informací. V kritickém myšlení hraje velkou roli tvořivost, díky
které jsme schopni vytvářet originální stanoviska a vyvozovat mnohé důsledky (Bailin
et al., 1999).
Podle společnosti Delphi1

kritické myšlení zahrnuje několik kognitivních

dovedností: analýzu – schopnost rozebrat myšlenku na části a porozumět její struktuře a
vztahům, dedukci – schopnost sjednotit nové informace s těmi, které již máme,
hodnocení – schopnost zvažovat důkazy a vyvodit z nich úsudky, interpretaci –
schopnost přeložit, tlumočit či posoudit text, myšlenky či jev a samoregulaci –
schopnost řízení své práce, využívání různých metod a postupů. Jedinci, kteří dovedou
kriticky myslet, zpochybňují informace, závěry a názory, které jsou jim předloženy.
Nad těmito informacemi přemýšlí do hloubky a usilují o to, aby byly přesné a
relevantní. Tyto dovednosti aplikují při čtení, psaní a mluveném projevu.
Kritické myšlení je interaktivní proces, který vyžaduje v případě školního
prostředí účast ze strany učitelů i žáků. Je to způsob, jak se přiblížit myšlenkám, jejichž
cílem je porozumět základním pravidlům, nikoliv pouze povrchní pravdě, která může
být zjevně viditelná. Je smutné, že dětská vášeň k přemýšlení často končí, když narazí
na svět, který se snaží vzdělávat pouze pro konformitu a poslušnost. Většina dětí se brzy
naučí, že myšlení je nebezpečné a tyto děti přestávají používat proces myšlení a začínají
se ho bát (Hooks, 2010). Ve školním prostředí by mělo být kritické myšlení rozvíjeno
pomocí vhodných metod, mezi které řadíme např.: pozorování, práci s textem,
laboratorní práci (aplikace, ilustrace, řešení problémů), školní exkurze, práci
s audiovizuálním materiálem, rozhovor a diskuse. Rozvoj kritického myšlení, mohou v
1

Zdroj: http://www.qcc.cuny.edu/SocialSciences/ppecorino/CT-Expert-Report.pdf
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žácích vzbuzovat i metody přímého přenosu (monologické) tedy verbální sdělení.
„Účinek potom záleží především na poutavosti a kvalitě obsahu, komunikačních
schopnostech mluvčího a jeho přesvědčivosti, která je, podle mého názoru o to
intenzivnější, když se učitel podle toho, co říká, také chová.“ (Grecmanová et al., 2000)
Dle Jurčíkové a Novotné (2012) má vývoj kritického myšlení v průběhu vývoje
jedince několik etap, které mohou být učiteli oporou při rozeznávání úrovně kritického
myšlení konkrétního žáka. Dělení těchto fází je následovné (Elder, 2002, In Novotná,
Jurčíková, 2012):
1. Nereflektující myslitel: má rozvinuté dovednosti myšlení, ale může být
ovlivněn předsudky a stereotypy, které nedokáže dostatečně kontrolovat.
2. Zpochybňující myslitel: si uvědomuje důležitost procesu myšlení. Jeho myšlení
již není ovlivněno předsudky a je schopno kriticky hodnotit pravdivost
informací.
3. Začínající myslitel: si uvědomuje vlastní procesy myšlení a má snahu je
rozvíjet. V této fázi je žák schopen jasně, přesně a logicky využívat své
myšlenkové procesy. Není však zdaleka schopen kritického myšlení a
argumentace.
4. Praktický myslitel: v této fázi již kritické myšlení využívá, byť jen na základní
úrovni. U praktického myslitele by měl být kladen důraz na jeho schopnost a
chuť klást otázky. Především tedy v něm podněcovat touhu dozvídat se nové
věci a vytvořit z nich úsudek.
5. Pokročilý myslitel: již z názvu vyplývá, že v této fázi je žákovo myšlení na
velmi dobré úrovni. Žák je schopen kriticky uvažovat a řešit složitější problémy.
6. Dokonalý myslitel: dokáže podporovat rozvoj svého myšlení sám, a to
pravidelně a vědomě. Žák je schopen využívat různé strategie myšlení a kritické
myšlení využívá efektivně.
V této době je velice složité vyznat se ve změti informací, které se na nás valí ze
všech stran. Nejen z tohoto důvodu je nutné zvláště u mladší generace rozvíjet kritické
myšlení, dalším důležitým faktorem je také vývoj všech odvětví života, ve kterých se
musí žáci naučit orientovat. Každý moderní člověk, žijící v podmínkách demokratické
společnosti, by měl být schopen kriticky myslet a udělat si svůj vlastní názor na dění
nejen kolem sebe ale i ve světě. Kritické myšlení totiž neznamená pouze pasivní
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přejímání informací, ale také schopnost zjištěné informace využít v reálném životě při
řešení problémů (Grecmanová et al., 2000).
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5. Třífázový model učení
Třífázový model učení neboli model E – U – R je typický přístup k vedení celé
vyučovací jednotky, v rámci které se mimo jiné využívají metody kritického myšlení,
kterými se budeme zabývat v následující kapitole. Zkratka E – U – R označuje tři fáze,
jež tento model obsahuje: E = evokace, U = uvědomění si významu, R = reflexe
(Zormanová, 2014). Tento model je v podstatě vzorem např. pro metody kritického
myšlení, metody práce s textem a další. Napomáhá jim vytvořit strukturu vyučovací
hodiny, která se poté uplatňuje při realizaci konkrétní výuky. V průběhu jednotlivých
fází, které se navzájem prolínají a navazují na sebe, dochází k významným specifickým
poznávacím aktivitám, které pozitivně ovlivňují celý učební proces (Grecmanová,
Urbanovská, 2007). Je potřeba, aby vyučující přemýšlel nad tím, co užitečného přinese
žákům každá z těchto fází. Učení podle tohoto modelu neprobíhá pouze v jedné části,
ale prolíná všemi fázemi od evokace až po reflexi (Hausenblas, Košťálová, 2006).
Třífázový model učení je velmi účinný a žáci si díky němu osvojují základní
klíčové kompetence (např. schopnost kooperace a komunikace se spolužáky) a nové
informace. Dalším pozitivem je, že se žáci jeho prostřednictvím učí mnohem
efektivněji, jsou aktivnější, motivovanější, a jsou schopni uložit si učivo do dlouhodobé
paměti (Zormanová, 2012). Fáze E – U – R v nás mohou evokovat model tradiční
pedagogiky, kdy na začátku vyučování probíhá opakování látky z minulé hodiny,
následně jsou žáci motivováni a na závěr výuky žáci utužují a reflektují své znalosti. Na
první pohled bychom opravdu mohli říct, že je to jeden a ten samý přístup, ale není
tomu tak. Model třífázového učení se na rozdíl od tradiční pedagogiky zabývá učením a
aktivitami žáka, které tradiční pedagogika opomíjí a zabývá se spíše rolí učitele.
V našem vzdělávacím systému se třífázový model učení rozšířil především
prostřednictvím programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení2. Učitelé ho
využívají k plánování výuky, která si zachovává mnoho rysů přirozeného učení, které je
velice účelné. „Modelů a pomůcek pro plánování výuky existuje celá řada. Model E –
U – R považujeme za jednoduchý a současně účinný. Stejně jako všechny modely ho
nelze používat dogmaticky, ale tak, aby sloužil on nám, a ne my učitelé jemu.“
(Hausenblas, Košťálová, 2006).
2

http://www.ctenarska-gramotnost.cz/projektove-vyucovani/pv-zahranici/inovativni-programy-4
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5.1

Fáze Evokace

Ve fázi evokace se žáci snaží odhalit svoje znalosti a vědomosti o daném tématu.
Dále si vybavují to, co se domnívají, že vědí a všímají si nejasností, na které se snaží
tázat. Cílem této etapy je vzbudit v žákovi zájem, tedy aktivovat ho a motivovat
k procesu učení. V žácích by se měla vzbudit touha poznávat nové věci, hledat
odpovědi na nezodpovězené otázky a chuť dozvědět se a vyzkoušet něco nového
(Hausenblas, Košťálová, 2006).
Učitel může žáky ve fázi evokace aktivovat otázkami, které však musí být
správně formulovány, což znamená, že by neměl používat uzavřené otázky. Žáci jsou
tedy vyzváni, aby si vzpomněli na informace, které o určené problematice vědí nebo se
domnívají, že je znají. Poté vymýšlejí otázky k tématu, na které během aktivity
naleznou odpovědi. V průběhu této fáze je vytvářen předpoklad pro propojení známých
informací s novými poznatky (Hansen Čechová, 2009).
Zásahy vyučujícího by v této etapě neměly být časté, učitel by měl být spíše
moderátorem (např. může zapisovat nápady žáků na tabuli) (Hausenblas, Košťálová,
2006).

5.2

Fáze Uvědomění si významu

Na evokaci navazuje plynule etapa druhá – tzv. fáze uvědomění si významu,
v rámci níž žáci získávají nové informace z různých zdrojů (text, pokus, exkurze, video
atd.), propojují je s těmi, které již mají a přeměňují či utvářejí podle nich své dosavadní
názory. Žák také hledá odpovědi na otázky, které k danému tématu má (Hansen
Čechová, 2009). Stejně jako v první fázi i zde je velmi důležité, aby byl žák aktivní,
motivovaný čili měl zájem o učivo. Učitel může správným vedením aktivity podpořit
chuť žáků k učení a hledání nových a zajímavých informací.
Proces uvědomění si významu, je hlavním rysem této fáze třífázového
modelu učení, což znamená, že se žáci nejenom učí nové informace, ale také je třídí, a
přemýšlejí nad tím, kam je zařadí. Usuzují, zda je daná informace, kterou se dozvěděli
vágní a nemusí jí přisuzovat zásadní význam, či je to informace, bez které by jejich
vědění nebylo úplné.

22

Hlavním zdrojem je v této fázi učitel, jenž může ovlivnit, čím se budou žáci
zabývat. Měl by zvolit vhodný zdroj informací, který nebude příliš dlouhý nebo naopak
krátký. Zdroj by neměl obsahovat zbytečně velké množství informací, přičemž na
pravdivosti informací obsažených v textu nezáleží. Žáci by se měli učit rozeznávat
„fake“ informace (falešné informace), které jim mohou být v průběhu života
podsouvány (Hausenblas, Košťálová, 2006).

5.3

Fáze Reflexe

V poslední fázi reflexe probíhá proces učení, jehož výsledek je permanentní.
Žák třídí, systematizuje a upevňuje poznatky, které se dozvěděl a přemýšlí nad tím, jak
se změnilo jeho mínění o daném tématu (Hansen, Čechová, 2009). Měl by být schopen
o nově nabytých vědomostech a informacích hovořit a vyjádřit se vlastními slovy.
Část reflexe může být vedena jako diskuse či debata. Žáci by si v této fázi měli
uvědomit, že ostatní spolužáci mohou mít jiné názory a měli by se naučit je
vyslechnout. Nejdůležitější dovedností, kterou by měli žáci skrze tento model učení
docílit, je rozeznání podstatných informací. Avšak musíme počítat s tím, že nejsme
všichni stejní, tudíž na nás mohou informace působit jinak. A každému může přijít
důležité něco trochu jiného (Hausenblas, Košťálová, 2006).
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6. Metody výuky podporující rozvoj kritického myšlení ve školním
prostředí
Metody výuky můžeme chápat jako prostředky, kterými dosahujeme vytyčený
výukový cíl. Při tomto procesu je velice důležitá interakce učitele s žákem. Učitel
stanoví výukové cíle a činnosti, pomocí kterých bude cílů dosaženo a žák by se měl
podle těchto pokynů řídit (Kalhous, 2009).
Mezi výukové metody kritického myšlení patří brainstorming, I.N.S.E.R.T.,
myšlenkové mapy a mnoho dalších, jež jsou v následující části popsány.

6.1

Brainstorming

Brainstorming neboli „burza nápadů“ či v doslovném překladu „bouře mozků“
je skupinová výuková metoda, která se využívá k řešení problémů. Můžeme tedy říci, že
díky ní rozvíjíme jednu ze základních klíčových kompetencí, a to kompetenci k řešení
problémů. Mimo to tato aktivita také rozvíjí komunikativní a sociální kompetence
(Sitná, 2009).
Učitel stanoví problém, který se budou žáci snažit konstruktivně vyřešit. Na
vymýšlení nápadů mají žáci omezený časový limit cca 5–15 min., podle toho, jaká
pravidla nastaví učitel. Návrhy jsou zapisovány na tabuli učitelem či zapisovatelem
(žák, který chce tuto pozici vykonávat), aby ostatní žáci viděli návrhy svých spolužáků
a snažili se vymyslet originálnější a efektivnější řešení. Pokud jsou všechny myšlenky
vyčerpány, přichází na řadu další část, a to je kritika sepsaných nápadů. Tímto
způsobem se třída dopátrá nejlepšího a účelného řešení zadaného problému (Skalková,
2007).
Tuto metodu je vhodné aplikovat na větší skupiny žáků, ale je také možno ji provádět
v menších skupinkách (např. ve dvojicích). Větší skupiny však mohou představovat
bariéru pro stydlivější žáky. Proto je nutné poznamenat a říct jim, že žádný nápad není
špatný, protože my jich potřebujeme co nejvíce. Toto by si měli uvědomit nejen žáci,
ale i učitel, který by je také neměl v průběhu chrlení nápadů hodnotit. Dodržením tohoto
postupu předejdeme zbytečným negativním reakcím a odstraníme strach z vyřčení
„hloupých“ nápadů (Košťálová, 2003).
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V běžné výukové praxi se používá i ke zjišťování prekonceptů. „Dětskými
prekoncepty se definují základní a relativní koherentní vysvětlovací schémata, kterými
si děti vysvětlují dění ve svém prostředí. Základním zdrojem jejich vzniku je přirozená
lidská kognitivní aktivita, která se vyznačuje tendencí připisovat dění okolo sebe
významy a dělat si tak svět pro sebe smysluplným a zdůvodněným.“ (Kolláriková,
Pupala, 2001). Brainstorming má také pár úskalí a nevýhod. Kromě toho, že nemusí
vyhovovat stydlivějším jedincům, může také bránit při tvorbě nápadů, a to tím
způsobem, že žáci poslouchají nápady ostatních, a to jim brání v jejich vlastním
přemýšlení či mohou během aktivity myšlenku zapomenout. Poslouchání idejí
spolužáků může mít však i opačný vliv, může motivovat další účastníky brainstormingu
a zvyšovat jejich produktivitu (Heslin, 2009).

6.2

Brainwriting

Brainwriting je metoda, která je odvozena od předchozí metody – brainstorming.
Principem této metody je stejně jako u burzy nápadů řešení stanoveného problému a
vytvoření nejlepšího možného východiska. Průběh popisované aktivity je také velice
podobný předešlé metodě. Učitel vytyčí problém, který mají žáci vyřešit během daného
časového limitu. Dále se metoda začíná odlišovat. Místo toho, aby žáci své nápady
říkali do pléna, zapisují je na list papíru. Druhou možnou variantou je psaní nápadů na
menší barevné papírky, které se následně nalepí na tabuli (Maňák, Švec, 2003).
Během posledních několika let bylo vyvinuto ještě několik odnoží této metody a
kreativních způsobů, jak tuto metodu využívat. Modernější variantou je „Interactive
brainwriting“. Metoda 6-3-5 je také odnož brainwritingu, tato metoda využívá práci
v týmech, kdy jedna skupina složená ze 6 aktérů generuje 3 nápady v průběhu jednoho
kola, které trvá cca 5 minut (Rudy, 2016).
Brainwriting je možné využít před tím, než použijeme brainstorming. Žáci si
zvyknou na veřejné vyjádření svých názorů a bude pro ně snazší prezentovat je před
spolužáky. Je tedy vhodné aplikovat tuto aktivitu v kolektivu, o kterém víme, že
obsahuje ostýchavé jedince (Maňák, 2003).
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6.3

Myšlenkové mapy

Tato metoda byla vyvinuta v 70. letech minulého století a jejím autorem je Tony
Buzan. Myšlenkové mapy neboli „mind maps“ představují grafické znázornění a
vytvoření struktury (hierarchie) pojmů. Pomocí této metody by si měli žáci lépe
uspořádat své znalosti, zpřesnit proces myšlení a sebehodnocení. Mind maping je
užitečné kombinovat s klasickým zápisem do dvou sloupců (Royal, 2010).
Tvorba myšlenkové mapy může probíhat různými způsoby. Učitel může žákům
předložit text, který si následně žáci přečtou a musí z něj vytáhnout podstatné
informace. Vybrané pojmy musí být hierarchicky uspořádány, což znamená, že ve
středu papíru by měl být základní pojem, který budou žáci dále rozvíjet. Druhým
způsobem je stanovení základního pojmu učitelem, žáci poté vytvářejí myšlenkovou
mapu ze svých znalostí, které nabyly v předchozím procesu vzdělávání. Dále může
učitel napsat základní slovo na tabuli a žáci chodí aktivně zapisovat své nápady, které
navazují na pojem stanovený učitelem. Pravidlo hierarchie je stále platné, tudíž by na
sebe měly další výrazy logicky navazovat (Zormanová, 2014).
Tuto metodu můžeme využívat ve většině vyučovacích předmětů. Tvorbu
myšlenkových map můžeme aplikovat v různých fázích vyučovací hodiny, a to
například jako úvodní aktivitu, díky níž jsou žáci seznámeni s novým tématem, jenž se
budou učit. Dále se dá využít k vytvoření systematického a přehledného zápisu
probírané látky, žáci si touto metodou zopakují informace, které se o daném tématu
dozvěděli a také ji můžeme použít v rámci testu (Edwards, Cooper, 2010).

6.4

I.N.S.E.R.T.

Interactive noting system for effective reading and thinking je výuková metoda,
kterou známe pod zkratkou I.N.S.E.R.T. Již z názvu nám vyplývá, že se jedná o práci
s textem, pomocí které bychom měli rozvíjet u žáků kritické myšlení (Rutová,
nedatováno).
Postup práce je následovný: žáci obdrží od učitele text na dané téma (každý
pracuje individuálně), dalším úkolem je důkladně si text přečíst a v průběhu čtení
označit symboly informace/věty, které jim přijdou důležité. Metoda I.N.S.E.R.T.
používá čtyři znaménka (viz tab. 1).
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Tabulka 1 Symboly používané při metodě I.N.S.E.R.T. (Zormanová, 2014)
„fajfka“ – tímto symbolem označí žák informaci, která mu je známá

✓

+

„plus“ – tímto symbolem označí žák informaci, která je pro něj nová a
zároveň s ní nesouhlasí, protože měl o tématu jiné informace

-

„mínus“ – tímto symbolem žák označí informaci, se kterou nesouhlasí

?

„otazník“ – tímto znaménkem označí žák informaci, která mu je nejasná a
chtěl by se o ní dozvědět víc
„Značky udržují naši pozornost a pomáhají nám s porozuměním. Používáním

značek si studenti zvykají na to, že vzdělávání nespočívá v učení se nazpaměť, ale že
sdělení mají promýšlet.“ (Rutová, nedatováno). Tyto symboly by také měly napomoct
žákům k lepší orientaci v textu a k registraci podstatných poznatků. Žák díky této
metodě vnímá informace, které jsou pro něj známé či nové.
V poslední fázi následuje diskuse, při které učitel s žáky projde celý text a
vysvětluje jim informace, kterým nerozumí či ty, o kterých se chtějí dozvědět víc
(Zormanová, 2014).

6.5

Pětilístek

Název této metody je francouzského původu a vychází ze slova „cinquains“
neboli pět. Pomocí metody Pětilístek by si měli žáci např. zopakovat probranou látku a
utřídit informace, které se ve vyučovací hodině naučili (Zormanová, 2014). Dále také
slouží učiteli k tomu, aby objektivně vyhodnotil míru znalostí, které si žák o daném
tématu osvojil. Tuto metodu můžeme však využít nejen ve zmíněné fázi reflexe, ale i ve
fázi evokace, která žáky na začátku hodiny motivuje (Zormanová, 2012).
Pětilístek je velice oblíbenou metodou, a to především díky tomu, že není
nikterak časově náročná, je velmi variabilní a není složitá na pochopení. Principem této
aktivity je shrnutí informací a jejich charakteristika jednoslovnými výrazy (viz tab. 2).
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Tabulka 2 Metoda Pětilístek (Rutová, nedatováno), příklad pro výuku přírodopisu
(vlastní zpracování)
Příklad pro výuku přírodopisu
Řádek 1

Na tento řádek žák napíše jednoslovný

Vážka

výraz – podstatné jméno, které musí
souviset s probíraným tématem.
Řádek 2

Druhý

řádek

je

tvořen

dvěma Rychlá, modrá

přídavnými jmény, která charakterizují
předchozí podstatné jméno.
Řádek 3

Tento řádek je tvořen třemi slovesy

Létá, dokonale vidí, živí se

vyjadřujícími děj a vztahujícími se

dravě

k danému předmětu.
Řádek 4

Na čtvrtém řádku nalezneme krátkou

Žije

u

vody

a

vyvíjí

větu složenou ze čtyř slov. Věta by se

proměnou nedokonalou

se

měla týkat tématu.
Řádek 5

Tento řádek je tvořen jedním slovem, Hmyz
stejně jako řádek první, ale nemusí to
být striktně podstatné jméno. Tento
pojem by měl rekapitulovat podstatu
námětu.

Někteří učitelé vytváří pro žáky schéma, kde mají zobrazena konkrétní místa, kam
mají slova zapisovat. Každý žák vypracuje svůj Pětilístek individuálně či s partnerem
v lavici, to záleží na požadavcích vyučujícího (Zormanová, 2012).

6.6

Volné psaní

Tato metoda je odnoží Brainstormingu, jejím principem je vymýšlení originálních
myšlenek, nápadů a souvislostí, a jejich zápis na arch papíru. Kreativitě se meze
nekladou, čím více nápadů, tím lépe3 (Rutová, nedatováno). Je nutné podotknout, že by
žáci neměli hledět na úhlednost, pravopis ani formu textu a neměli by jim být tyto
chyby vytýkány, protože nám jde především o kreativní a inovátorské myšlenky.
3

Viz http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod/volne-psani
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Dalším pravidlem je, že vzniklé nápady nijak zpětně neupravujeme, text žáků slouží
pouze k tomu, aby vytvořili co nejvíce nápadů (Košťálová, Kritické listy č. 12).
Po vytvoření textu následuje prezentace nápadů celé třídě či své skupině, podle
toho, jaká pravidla stanoví vyučující na začátku aktivity. Pokud však žák nechce,
nemusí nikomu svůj text ukazovat a později ho může ještě rozvíjet. Volným psaním si
žáci rozvíjejí slovní zásobu, pohotovost, fantazii, schopnost vyjádřit své myšlenky a
také se učí přijímat hodnocení z vnějšku (Rutová, nedatováno).
Dle Košťálové (2003) využívá volné psaní metoda Kostka, jež u žáků rozvíjí
přemýšlení nad daným tématem, a to šesti směry, které se shodují s taxonomií
kognitivních cílů. Jejím cílem je odkrýt téma z různých úhlů pohledů.

6.7

Vím – Chci vědět – Dozvěděl/a jsem se

Název metody V – CH – D vychází z anglického názvu „Know – What to know
– Learnt“, jehož autorkou je D. Ogleová. Metodu V – CH – D je vhodné využít
v motivační fázi vyučovací hodiny, která uvede žáky do nového tématu (Košťálová,
2007).
Princip této metody spočívá ve vytvoření tabulky, kterou vyučující nakreslí na
tabuli a žáci si jí poté překreslí do sešitu (viz tab. 3).
Tabulka 3 Metoda V - CH – D4
Vím

Chci vědět

Dozvěděl/a jsem se

Podle tohoto schématu se tedy žáci řídí. Do první kolonky zapisují informace, které
o daném tématu znají. Další sloupec je tvořen otázkami, jež vytvářejí žáci a tím pádem
4

Zdroj: https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=543
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se učitele ptají na informace, které by se chtěli o tématu dozvědět. Další fáze spočívá
také v samostatné práci žáků, kdy je jejich úkolem vyhledat nové informace z textu,
který byl vytvořen učitelem či je obsažen v učebnici. Informace, jež se žáci nově
dozvěděli, zapisují do třetí kolonky. Forma zápisu je u tohoto sloupce jasně daná, žák
musí odpovědět na otázky v přechozím sloupci „Chci se dozvědět“. Učitel má funkci
moderátora, tudíž když mají žáci hotovo, získá od nich jejich nápady a sepíše je na
tabuli, aby je viděli všichni (Zormanová, 2012).

6.8

Podvojný deník

Podvojný deník neboli dvojitý zápisník je metoda, umožňující písemnou reflexi
čteného textu. Žáci musí být v průběhu této aktivity vnímaví vůči svým emocím a
myšlenkovým pochodům. Učitelem zadaný text v nich může evokovat nějaké příjemné
pocity, připomenout jim nějaké zážitky či vzbudit nevoli5 (Rutová, nedatováno). Žák by
si měl díky této metodě utřídit své vědomosti a měl by si uvědomit, z jakého důvodu je
důležité se danou látku naučit.
Průběh podvojného deníku začíná vytvořením svislé čáry uprostřed nepopsaného
archu papíru. Do levé části listu vypíší žáci slova, sousloví, pasáže či celé věty z textu,
které je zaujmou. V pravé části papíru je poté prostor na komentář, který bude
osvětlovat, z jakého důvodu zrovna tuto pasáž z textu vybrali. Učitel by jim měl
doporučit, aby si dělali poznámky z textu průběžně, a ne až po jeho přečtení.
V další části této aktivity nastává prostor pro diskusi, ve které žáci diskutují nad
svými poznámkami a pocity z přečteného textu (Zormanová, 2012).

6.9

Řízené čtení

Řízené čtení je metoda, jež by se měla přizpůsobit různým vzdělávacím
potřebám všech žáků ve třídě, což by mělo napomoct k rozvoji jejich čtenářských
schopností a žáci by díky tomu měli bez problémů číst složitější texty s porozuměním a
plynulostí (Iaqinta, 2006). Tato metoda jim také napomáhá rozvíjet představivost,
kritické myšlení, vyjadřovat své názory, diskutovat o nich a porovnávat je s novými
poznatky (Rutová, nedatováno).
5

Viz http://www.respektneboli.eu/pedagogove/archiv-metod/dvojity-zapisnik-podvojny-denik
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V první části řízeného čtení obdrží žáci text, který je učitelem rozčleněn na
několik částí, které čtou žáci postupně. Vyučující by měl v průběhu aktivity klást
otázky, které budou žáky nutit přemýšlet, navádět k dalším činnostem a motivovat k
práci. V pauze mezi texty nastává prostor pro debatu mezi učitelem a žáky, kdy se snaží
mluvit o svých pocitech z první pasáže. Po debatě pokračují žáci ve čtení další části.
Aktivita končí, když žáci dočtou text a zakončí ji poslední debatou o jejich pocitech
z článku (Zormanová, 2012).
Dle Iaquinty (2006) je lepší využívat řízené čtení jako skupinovou práci. Žáci ve
skupině by měli mít podobné či stejné vzdělávací potřeby a pracovat na přibližně stejné
úrovni. Právě výuka v malých skupinách, kde jsou žáci podobné úrovně, je velmi
efektivní, protože je výuka zaměřena přesně na to, co studenti potřebují, aby se mohli
dále zdokonalovat (Iaquinta, 2006).

6.10 Zpřeházené věty
Tato metoda by měla žákům pomáhat systematicky a logicky organizovat přijaté
informace. Je vhodné jí zařadit do první části vyučovací hodiny tedy evokační, je však
také možné aplikovat ji v reflexní části výuky, a to jako kontrolu původního konceptu.
Žáci mohou pracovat jednotlivě, ve dvojicích nebo ve skupinách, tato variabilita je
velice výhodná (Čapek, 2015).
Pro realizaci této metody je potřeba vytvořit takový počet lístků, podle toho, po
kolika žácích jsme si vytvořili skupinky. Na lístcích budou vysvětleny různé situace
nebo procesy, jež budou vycházet z určitého textu. Žáci mají za úkol seřadit věty podle
posloupnosti příběhu od začátku do konce. Tato kooperace mezi nimi rozvíjí
komunikační kompetence, což je jeden z velmi důležitých cílů výuky. Na závěr obdrží
žáci text, kde jsou věty seřazené správně, a tím pádem si ověří, zda pracovali dobře
(Zormanová, 2012).

6.11 Skládankové učení
Skládankové učení je metoda, která u žáků rozvíjí komunikační kompetence,
protože je jednou z kooperativních metod, díky kterým se žáci vzdělávají vzájemně.
Tato metoda by měla u žáků rozvíjet dovednosti diskutovat, schopnosti vyhledat v textu
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důležité informace, akceptovat odpovědnost za výsledek celé skupiny a nalézat
souvislosti mezi informacemi, které se dozvěděli (Rutová, nedatováno).
Aktivita začíná rozdělením žáků do několika skupin cca po pěti účastnících.
Členové každé domovské skupiny obdrží specifické role (profese) a každý se stane
odborníkem na své téma. Z toho vyplývá, že by si měli žáci v textu všímat informací,
které se týkají jejich profese. Zjištěné informace si zapisují, aby měli podklady k další
fázi aktivity. Po přečtení textu jsou žáci přerozděleni do tzv. „expertních skupin“, které
jsou tvořeny „specialisty“ na svůj obor, tedy žáky se stejnou rolí. Nově vytvořeným
skupinám je sdělen cíl této metody. Žáci si nejprve ve skupinách porovnávají zjištěné a
zapsané informace (Marada, 2005). V závěrečné fázi skládankového učení si žáci
ověřují znalosti v rámci celé třídy. Ověření lze provést několika způsoby. První možnou
variantou je, že si skupiny kladou navzájem otázky. Druhou možností je vytvoření
individuální práce, kterou stanoví učitel. Také mohou vytvořit myšlenkovou mapu nebo
plakát (Rutová, nedatováno).

6.12 Metoda ANO – NE
V úvodu této metody obdrží žáci tabulku, která obsahuje stručná tvrzení. Tyto
výpovědi jsou „předehrou“ k odbornému textu, který posléze obdrží. Tvrzení mohou
být buďto obsahově správně či nepřesné. Ve chvíli, kdy žáci obdrží tabulku (formulář),
mají za úkol posoudit informace dle jejich vlastního vědění. Každou výpověď hodnotí
zvlášť a označují ji slovy Ano nebo Ne, podle toho, zda s tvrzením souhlasí či nikoli. Po
zhodnocení všech výpovědí obdrží odborný text, který na ně navazuje. Žáci si text
přečtou a na základě něj si své domněnky potvrdí nebo je přeformulují. V závěru by měl
učitel zkontrolovat, zda všichni posoudili tvrzení správně (Grecmanová, Urbanovská,
2007).
Dle Kyncla (2013) je vhodné aplikovat nejprve menší množství tvrzení a využít
text, který obsahuje jednoznačné odpovědi. Pokud má již třída s touto metodou
zkušenosti, můžeme zvýšit počet výpovědí a zadat text např. s nejednoznačnými
odpověďmi či několika potvrzujícími informacemi6 (Kyncl, 2013).

6

Viz http://www.liborkyncl.estranky.cz/clanky/metody-rwct/ano---ne.html
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6.13 Kostka
„Cílem metody Kostka je ukázat problém z různých pohledů – není pouze jedna
strana mince, dokonce ani dvě strany.“ (Poláková, nedatováno7). Hlavní roli má při této
aktivitě hrací kostka, jejíž strany obsahují pokyny: popiš, porovnej, asociuj, analyzuj,
aplikuj a argumentuj. Těmito pokyny se musí žáci při vyjadřování k určenému tématu
řídit. Námět aktivity zadá učitel a vyzve žáky, aby pomocí metody volného psaní toto
téma popsali (Poláková, nedatováno).
Metoda probíhá následovně – nejprve žáci popisují např. vzhled, pokud se jedná
o předmět. Dále mají za úkol porovnat téma/předmět s okolím, zda se něčemu
nepodobá, čím se odlišuje atd. Tímto způsobem žáci pokračují, až se dostanou
k nejvyšší myšlenkové operaci obsažené na jedné straně kostky – k argumentaci. Ve
chvíli, kdy je celá třída s předchozí částí hotová, nastává prostor pro čtení výpisků ve
dvojicích. Žáci by k sobě měli být tolerantní a navzájem se vyslechnout. Poté jsou
vybráni někteří žáci, kteří svou práci prezentují před třídou. Bohužel se u této aktivity
většinou neprezentují všichni, protože je to velice časově náročné (Grecmanová,
Urbanovská, 2007).
Zavedení této metody do výuky by mělo být postupné. Nejprve by se měli žáci
seznámit s volným psaním a posléze můžeme žáky seznámit s kostkou. Je také vhodné
vybrat jako první téma něco, co je žákům opravdu blízké. Díky tomu se jim aktivita
přiblíží a vytvoří si k ní kladný vztah (Poláková, nedatováno). Kostka je metoda velmi
náročná, žáky může brzy unavit a poté již nebudou mít chuť a motivaci ji dokončit. Ze
začátku se jim některé pokyny mohou zdát podobné a začnou se vzpouzet, proč musí
psát to stejné dokola. Učitel by měl žáky motivovat k další aktivitě a podporovat v nich
kreativitu (Grecmanová, Urbanovská, 2007).

6.14 Poslední slovo patří mně
Poslední slovo patří mně je metoda, která pracuje s textem. Učitel připraví pro
žáky text, který mají za úkol přečíst a vybrat z něj myšlenku, která jim přijde zajímavá.
Vybranou ideu žáci buďto podtrhnou nebo si jí zapíší na papír a okomentují ji – proč si
vybrali právě tuto myšlenku, jaký postoj k ní zaujali atd. Když mají všichni žáci
7

Viz https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=2902
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vybranou svou pasáž, vyzve učitel jednoho z žáků, aby svůj úsek přečetl. Jeho spolužáci
na něj reagují a diskutují s ním. Na závěr učitel vybídne žáka, který vybral úsek, aby
k němu přečetl i svůj komentář – tudíž poslední slovo má ten, který vybral úryvek
(Grecmanová, Urbanovská, 2007).
Tato metoda u žáků napomáhá odbourávat strach a ostych z prezentování svých
myšlenek před vrstevníky. Žáci se díky ní učí stručně formulovat své myšlenky jak
v písemné, tak mluvené formě. A také v nich podporuje vzájemný respekt a toleranci
(Rutová, nedatováno).
Učitel je v roli moderátora a motivuje žáky k aktivitě. Snaží se v nich vzbudit
zájem o diskuzi a usiluje o to, aby se drželi tématu (Grecmanová, Urbanovská, 2007).

6.15 Učíme se navzájem
Tato metoda je založena na práci s textem. U žáků podporuje osvojování
schopností týkajících se práce s textem a jeho porozumění. Porozumění by se mělo
prohlubovat za pomoci cílů, které „učení se navzájem“ má. Patří mezi ně: předpovídání,
tvorba otázek, rekapitulace, vysvětlování a objasňování (Palinscarová, Brownová,
2006).
Žáci jsou rozděleni do dvojic a každá z nich obdrží text, který učitel rozdělil do
několika částí. Páry si text rozdělí na dvě poloviny. Nejprve si přečtou první a jeden ze
dvojice k této části vytvoří návodné otázky (Grecmanová, Urbanovská, 2007).
„Vytváření otázek dává studentům příležitost rozpoznat ten druh informace, který
poskytuje základ pro správnou otázku, její utvoření a následné otestování. Tím, že
studenti sami pokládají otázky a odpovídají na ně, jsou daleko více vtaženi do čtení a
textu, než když pouze reagují na učitele nebo otázky z textu.“ (Palinscarová, Brownová,
2006) Druhý z nich vytvoří shrnutí. To je účinný prostředek pro ucelení informací
získaných z textu. Poté si přečtou i druhou část, kterou první z žáků (ten, který
v předchozí fázi vytvářel otázky) převypráví. Výsledkem této metody by měl být zápis,
na kterém se dvojice shodla. Ten mohou využít např. ke tvorbě plakátu či koláže.
Díky této metodě se do výuky, a především do procesu učení z textu, mohou
velmi dobře zapojit i žáci s SPU např. dyslektici. Snadnějšímu pochopení významu
textu napomáhají průběžné otázky, které žáci vytváří sami. Metoda učíme se navzájem
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také pozitivně ovlivňuje klíčové kompetence ke komunikaci (Grecmanová, Urbanovská,
2007).

6.16 Klíčové pojmy
Metoda klíčové pojmy je časově nenáročná a můžeme ji využít ve fázi evokace.
Žák v průběhu aktivity pracuje s pojmy, které napsal vyučující na tabuli. Učitel by měl
vymyslet taková slova, která se vztahují k jednomu tématu a žákům se s nimi bude
dobře pracovat. Práce může probíhat ve dvojicích nebo individuálně. Úkolem žáků je
vytvořit ze zadaných pojmů smysluplné věty, které se budou týkat tématu. Mohou je
rozvíjet dalšími pojmy, které se k těm původním vztahují (Grecmanová, Urbanovská,
2007). Vytvořené věty žáci prezentují a obhajují je před třídou. Následně jsou žáci
vybídnuti k tomu, aby poslouchali výklad či si přečetli text, který se týká dané látky, a
přesvědčili se, zda se jejich myšlenky přenesené do několika vět potvrdí.
Tuto metodu je vhodné využívat v hodinách českého jazyka, ale nejen to.
Můžeme ji využít např. i v přírodovědných předmětech, a to jako práci s odborným
textem. Jak již bylo řečeno, tato metoda se dá využít ve fázi evokace, což znamená, že
je aplikována v úvodu vyučovací hodiny. Měla by žáky motivovat a uvést je do nového
tématu. Podle Polákové můžeme však klíčové pojmy použít i ve fázi reflexe, tudíž
v závěru vyučovací hodiny/četby textu (Poláková, nedatováno8).

6.17 Metoda práce s textem
Práce s textem je jednou z prvně vzniklých metod a je založená na osvojování
nových informací prostřednictvím tištěného textu. Skrze tyto nově získané informace
aktéři nabývají nové znalosti, rozšiřují si obzory a také prohlubují a upevňují si své
dosavadní vědomosti a dovednosti. Pomocí získaných informací z textu jsou také
schopni řešit problémy a také jsou motivováni k samostatné aktivitě. Tato metoda
využívá různé typy textů a to např.: učebnice, encyklopedie, krásnou i odbornou
literaturu a v současné době také text převzatý z médií (televize, počítač) (Maňák,
2003).
Byť se nám může zdát, že žák prostřednictvím metody učení z textu pouze
8

Viz https://www.ucenibezucebnic.cz/index.php?id=515
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pasivně přejímá informace, není tomu tak. Žák musí být aktivní, jelikož je velmi
důležitá jeho přímá interakce s textem, díky které by měl textu porozumět. Tudíž při
práci s textem převažuje jeho vlastní proces učení nad pouhým memorováním informací
(Průcha, 2013).
Jak již bylo řečeno, v této metodě nám jde především o to, aby byl žák schopen
porozumět textu. Pokud mu porozuměl, tak by z něj měl bez problému vybrat podstatné
informace a myšlenky, a ty uspořádat podle jejich váhy. Dalším kritériem, díky kterému
poznáme, zda žák textu rozumí či nikoliv je jeho schopnost o textu mluvit vlastními
slovy a udělat si na nové informace vlastní názor, vyjádřit vybrané pojmy graficky a
vytvořit k textu otázky. Dle Gavory (cit. Podle Maňáka, 2003) tyto činnosti žákovi
usnadňují jeho metakognitivní dovednosti, které rozčlenil do několika fází:
1. Na začátku učení z textu:


Žák stanoví cíle vlastního učení z textu



Žák odhadne obtížnost textu, dobu jeho pročtení a dalšího
zpracování

2. V průběhu učení z textu:


Žák odhadne obsah následujícího textu na základě předchozí části



Žák sleduje úspěšnost vlastního postupu při učení s ohledem na
jeho cíle

3. V závěru učení z textu:


Žák zhodnotí svou celkovou úspěšnost

K tomu, aby byla tato metoda funkční potřebujeme text, který bude mít takovou
jazykovou strukturu, jež bude kompatibilní s jazykovými kompetencemi žáka. Tento
faktor může být problematický, protože některé učebnice a didaktické texty, které
obsahují nekorespondují s úrovní jazykové kompetence žáků (Průcha, 2013).

6.17.1Porozumění textu
Lidé se mnoho informací dozvídají prostřednictvím textů knih, učebnic, novin či
manuálů atd. Proces učení a porozumění textu je však složitý a dosud není zcela
pochopen. Aby bylo možné optimalizovat učení, měl by se proces učení zjednodušit
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nebo by měl naopak zajistit, aby se student úmyslně účastnil vytváření významu textu?
Na to nám odpovídá Košťálová (2009), která ve svém článku v časopise Kritické listy
zmiňuje, že porozumění není něco, co by přišlo samo od sebe, ale je to proces, v jehož
průběhu musí být čtenář aktivní. Porozumění tedy definujeme jako progresivní
vytváření významu textu, jenž bude opřen o základní text (Košťálová, 2009).
Tradiční pedagogika se již dlouho řídí pojmem, že cesta žáka by měla být co
nejobtížnější. Ovšem výzkum Bjork  Schmidt z r. 1992 ukazuje, že tento přístup
nevede vždy k optimálnímu učení. Můžeme si položit dvě otázky. Měli bychom
čtenářům usnadnit úkol zlepšením srozumitelnosti textu? Nebo bychom měli zvýšit
jejich aktivní zapojení tím, že jim do cesty vložíme překážky. A pokud zvolíme druhou
variantu, tak jak poznáme, že jsme vybrali překážky, které budou mít pozitivní vliv (cit.
Podle McNamara, 1996).
Koherence textu je jedním z hlavních faktorů napomáhajícím při jeho
porozumění. Díky tomu, že je text soudržný, se snižuje množství aktivního zpracování
během čtení. To však znamená, že zmírnění zátěže čtenáře při určování významu textu
by mohlo vést k méně efektivnímu učení. Vědci zjistili, že si žáci lépe pamatují
informace, které aktivně vytvořili/zjistili, než ty, jež pouze prezentovali, a jsou schopni
tyto informace aplikovat v nových situacích. Pokud je aktivní vyhledávání informací
v průběhu čtení textu úspěšné, může napomáhat procesu učení, protože vede k tvorbě
vazeb mezi novými a známými poznatky.
Již v úvodu kapitoly jsem zmínila, že žáci získávají informace prostřednictvím
všemožných zdrojů. Knihy, noviny, internet, televize atd. jsou zdroje, se kterými se
setkávají denně. Co se týče prostředí školy, v něm se žáci s textem shledávají také, a to
především v jazykových předmětech. Bohužel ostatní předměty, co se týče této
problematiky, pokulhávají. Učitelé nechtějí zařazovat práci s textem do výuky, neboť si
myslí, že žáci nezískají z textu potřebné informace, protože nejsou schopni číst
s porozuměním. Toto tvrzení je možná pravdivé (potvrzují ho i zahraniční studie), ale
pokud nebudeme u žáků chuť ke čtení a porozumění textu podporovat, tak nikdy
nedocílíme toho, aby si sami uvědomili, že čtení je pro ně velkým a přínosným zdrojem
informací (Košťálová, 2009).
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7. Akční výzkum
Český název akční výzkum vznikl překladem z anglického action research.
Termín „akční výzkum“ byl často používán podobným způsobem jako jiné termíny
používané k popisu výzkumu prováděného pedagogy, jako např. „výzkum ve třídě“,
„sebereflektivní šetření“, „vzdělávací akční výzkum“ a „průzkumná výuka a učení“
(Hall, Keynes, 2005). Dle Průchy (2003) je akční výzkum typický tím, že se snaží
zlepšit určitou pasáž pedagogické a vzdělávací praxe (Průcha et al., 2003).
Je to strategie, kterou mohou pedagogové využít ke studiu problémů ve
vzdělávání, implementaci změn a dokumentaci profesního růstu. Je to proces
systematického zkoumání vyučovacího nebo studijního problémů s cílem lépe
porozumět jeho komplexní dynamice a rozvíjet strategie zaměřené na zlepšení tohoto
problému (Janík, 2004). Výsledkem tohoto procesu může být profesní rozvoj, změna
vzdělání, lepší osobní vědomí, praxe a učení.
Akční výzkum je jednou z forem aplikovaného výzkumu. Vzhledem k tomu, že
vychází z řady návrhů a metodik, může učitelům nabídnout možnost zkoumat praktický
problém ve třídě nebo ve školním prostředí. Má potenciál významně posílit jak profesní
rozvoj učitelů, tak i iniciativu zlepšování škol.
Formy akčního výzkumu dle asociace The Alberta Teachers9:
1. Individuální: pedagog pracuje na osobním šetření
2. Spolupracující: tým nebo skupina se zaměřuje na problém
3. Celostátní / okresní: skupina odborníků se snaží vyřešit problém nebo provést změnu
Akční výzkum poskytuje učitelům systematický proces, který zohledňuje,
zvažuje možnosti, implementuje a vyhodnocuje možná řešení. Tuto strategii mohou
učitelé využít ke zkoumání problému vlastní praxe (Alberta Teachers association,
2000). Pro učitele je tento výzkum poměrně náročný, protože v jeho průběhu musí
zvládnout dvě role – roli výzkumníka a aktivního účastníka.
Cílem akčního výzkumu je především podpora a zlepšení praxe a také produkce
poznání, které však v mnoha případech nemůžeme považovat za relevantní vzhledem
k vysoké míře subjektivity. Tento úhel pohledu zaujímají především přísně vědecké
kurzy, které nejsou schopny vidět jeho potenciál. Cílem tohoto výzkumu je tedy
9

Viz https://www.teachers.ab.ca/sitecollectiondocuments/ata/publications/professionaldevelopment/actionresearch.pdf

38

především rozpoznání a diagnostika konkrétního problému a také jeho následné řešení,
nikoliv tvorba obecně platných poznatků (Janík, 2004). Dále dle Nezvalové (2003) je
cílem akčního výzkumu vylepšení prospěchu žáků a úrovně práce pedagogů. Jeho
působení může ovlivnit styl výuky a sebehodnocení učitele. „Akčním výzkumem se
prohlubují jak praktické dovednosti a zkušenosti, tak i teoretické poznatky učitele. Smysl
pro osobní odpovědnost za vlastní růst profesionality, úsilí o zdokonalení výuky, vedoucí
k lepším vzdělávacím výsledkům žáků, jsou nezanedbatelnými možnými výsledky
akčního výzkumu.“ (Nezvalová, 2003)
Dle Alberta Teacher association (2000) se akční výzkum nachází na pomezí
kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Kvantitativní výzkum klade důraz na
měřitelné veličiny, jeho výsledky jsou statisticky analyzovány a výzkumní pracovníci
jsou často mimo rámec výzkumu. U kvalitativního výzkumu je kladen důraz na popis
pozorovatelné změny, výsledky jsou interpretovány z různých hledisek a všichni
účastníci výzkumu v něm mají hlas. Mezi těmito rysy se nachází akční výzkum, v rámci
kterého jsou zkoumány pozorovatelné změny a výzkumní pracovníci jsou jeho součástí
(Alberta Teachers association, 2000). Tento typ výzkumu podporuje sbírání informací
týkajících se učitelské praxe, umožňuje jejich reflexi a následné zlepšení stávající
výuky. Je prováděn přímo ve školách zainteresovanými pedagogy, kteří si mohou
problém, který budou zkoumat, vybrat sami (Nezvalová, 2003).

7.1

Fáze akčního výzkumu

Proces akčního výzkumu může být obecně popsán jako série čtyř kroků:
plánování, akce, pozorování a reflexe výsledků. V závislosti na výzkumné otázce, účelu
studie a počtu zúčastněných výzkumníků lze každý z těchto kroků rozšířit. Je možné,
aby tento výzkum využil jeden vědecký pracovník, který studuje problém ve třídě. Ten
bude schopen realizovat akční výzkum v relativně krátkém časovém úseku. Naproti
tomu skupina výzkumných pracovníků iniciovaných ke zlepšení určitých aspektů ve
škole se může zapojit do hloubkové studie, která bude trvat celý školní rok (Alberta
Teachers association, 2000). Dle Halla a Keynse (2005) je mnohem snazší provádět
akční výzkum s kolegy, tedy ve výzkumné skupině.
Průběh tohoto výzkumu můžeme přirovnat ke spirále, kdy výzkumník reflektuje
každou fázi procesu. Když jsou výsledky první akce prostudovány, výzkumník pak
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plánuje další sérii akcí. Každá reflexe fáze přináší více informací o této problematice a
zvyšuje porozumění výzkumného pracovníka (Hall, Keynes, 2005). Tento základní
princip skvěle vystihuje schéma J. Elliota (převzato z Janík, 2004), viz obr.1.

Obrázek 1. Fáze akčního výzkumu (Janík, 2004)

Získané informace někdy vedou badatele k upřesnění otázky s jiným zaměřením.
Nejdůležitější dovedností, kterou výzkumný pracovník potřebuje v akčním výzkumu, je
schopnost zapojit se do reflexe. Ta posouvá praktikujícího z jedné fáze do druhé (Hall,
Keynes, 2005).

7.2

Metody akčního výzkumu

V předchozí části textu jsme se odvolávali na akční výzkum spíše jako na
přístup či proces, nikoli na metodu. Výhodou tohoto výzkumu je, že při jeho realizaci
můžeme vycházet z prakticky jakékoli „metody“ a můžeme použít libovolný počet
„výzkumných“ nástrojů, které vám pomohou se sběrem dat (Hall, Keynes, 2005).
Některé nástroje, které se v tomto typu výzkumu osvědčily, jsou stejné, jako ty, které se
využívají při „klasickém“ pedagogickém výzkumu. A také se využívají při
pedagogicko-psychologickém diagnostikování (Janík, 2004).
Metody, které můžeme využít:
• pedagogický deník
• brainstorming
• skupinový rozhovor
• rozhovor s „kritickým přítelem“ apod.
• různé typy pozorování
• videozáznamy popř. audiozáznamy a jejich následná transkripce
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• různé typy interview
• analýza artefaktů – dětské práce, testy, dopisy, zápisky, zprávy apod.
• vytváření kategorií a kódování dat
• vytváření metafor
• testování tezí
• analýza dilemat apod.
• myšlenkové testování alternativ jednání apod.
• případová studie
• zpráva z výzkumu apod.
Toto jsou nástroje, které můžeme v průběhu akčního výzkumu využít (Janík,
2004). Volba metody může být spojená s povahou problému, který potřebujeme
pochopit a vyřešit. Pokud si není výzkumník jistý problémem, který je potřeba vyřešit,
je vhodné dle Halla a Keynese nastavit experiment tak, že třídu rozdělíme na dvě
poloviny a na každou aplikujeme jinou metodu (Hall, Keynes, 2005).
Je velmi důležité, aby pedagog, který bude akční výzkum aplikovat, nejen znal
jeho metody, ale aby s nimi také uměl pracovat. Tomu se každý nejlépe naučí vlastní
praxí (Janík, 2004).
Na závěr by bylo vhodné shrnout etické aspekty, které se vztahují k akčnímu
výzkumu stejně, jako k jakékoliv jiné formě výzkumu, která zahrnuje práci s lidskými
subjekty. Pro uskutečnění výzkumu je potřebný souhlas respondentů či jejich
zákonných zástupců. S negativní reakcí a nechutí zúčastnit se výzkumu musí každý
pedagog počítat a respektovat jí. Osobní údaje respondentů by neměly být
zaznamenávány a s veškerými získanými údaji musí být zacházeno anonymně. Pokud
studenti souhlasí se zveřejněním jejich úkolů, tak by měli být informováni co se
s těmito údaji stane (Alberta Teachers association, 2000).
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8. Metodologie
Při zpracování vybraného tématu Práce s textem ve výuce přírodopisu byl využit
přístup akčního výzkumu a následné zpracování získaných informací. Protože příprava
úloh s využitím textu probíhala pro vybrané třídy, nejprve bylo nutné se s žáky seznámit
prostřednictvím náslechů. Díky nim mohla autorka připravit materiály cíleně s ohledem
na předpokládané schopnosti žáků. Teprve poté proběhla vlastní příprava materiálů a
výzkum ve třídách.

8.1

Seznámení se s žáky prostřednictvím náslechů

Náslech č.1
Náslech č. 1 se odehrával v sedmém ročníku, v němž bylo přítomno 18 žáků.
Výuku vedla kmenová mentorka Mgr. Anna Vitásková. Hlavním tématem této
vyučovací hodiny byli ostnokožci. Toto téma bylo pro žáky nové a toto byla úvodní
hodina, která měla žákům látku přiblížit. V úvodu hodiny se chvíli řešily třídní
záležitosti, a to cca 5 minut, dále se začala probírat nová látka (ostnokožci). Mentorka
měla pro žáky připravenou prezentaci s podstatnými informacemi, obrázky a videem.
Žáci si v průběhu výkladu dělali poznámky do sešitu. Po probrání látky zbylo žákům 15
min. Jejich úkolem bylo ve zbytku hodiny vytvořit myšlenkovou mapu na probrané
téma. Většina žáků se ihned vrhla do práce. Paní učitelka jim byla celou dobu
k dispozici a procházela třídou. V průběhu práce žáci diskutovali, ale nebyli extrémně
hluční.
Již zpočátku se třída jeví jako velmi živá a žáci si během volných chvilek
povídají. Jsou dosti upovídaní i během probírání látky, ale většinou jejich komentáře
souvisí s tématem. Především chlapci se ptají a mají všetečné dotazy (např. „Zda by
ostnokožec přežil v akváriu, kdybychom mu udělali v akváriu slanou vodu?“). Nejen, že
žáci kladou dotazy, ale jsou také schopni odpovídat na otázky z látky, kterou již
probrali. Většina žáků si dělá zápis do sešitu, ti upovídanější občas nestíhají. Na
napomenutí žáci reagují a respektují pokyny paní učitelky.
Po prvním náslechu se domnívám, že práce s touto třídou je relativně složitá. Je skvělé,
že jsou zvídaví, ale myslím si, že bude náročnější díky tomu stíhat ŠVP.
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Náslech č.2
Náslech č. 2 probíhal v osmém ročníku, ve kterém bylo přítomno 19 žáků.
Výuku vedla opět kmenová mentorka Mgr. Anna Vitásková. Na začátku této hodiny se
formální náležitosti řešily minimálně (zápis do třídní knihy). Následně žáci opakovali
látku z předešlé hodiny (vylučovací soustava). Paní učitelka kladla dotazy celé třídě a
žáci odpovídali, proběhlo tedy letmé zkoušení celé třídy. Žáci, kteří byli nejaktivnější
dostali jedničku za aktivitu v hodině. V další části vyučovací hodiny pokračovalo
probírání základní stavební jednotky vylučovací soustavy – nefronu. Žáci si nakreslili
stavbu nefronu do sešitu, při této aktivitě nevyrušovali. Na konci hodiny dostali žáci
zajímavý úkol - měli vytvořit a navrhnout zadání písemné práce (testu). Návrh měl
obsahovat úlohy, bodování a stupnici známkování textu. Aktivita probíhala ve
dvojicích, žáci byli v této chvíli mnohem hlučnější než v předešlé části hodiny. Myslím
si, že většina žáků se bavila o tématu. V průběhu aktivity paní učitelka chodila po třídě,
opět byla žákům k dispozici a odpovídala jim na dotazy.
Tato třída působí klidným dojmem, žáci si zapisují do sešitů a odpovídají na
dotazy. Ale oni sami se mi zatím aktivní nejeví.
Náslech č. 3
Náslech č. 3 se odehrával opět v sedmém ročníku jako náslech č. 1, ve kterém
bylo přítomno sedmnáct žáků. Výuku vedla kmenová mentorka Mgr. Anna Vitásková.
V úvodní části vyučovací hodiny řešila s žáky třídní záležitosti jako například výsledky
testů atd. Cca po pěti minutách začala s žáky probírat hlavní téma hodiny, kterým byli
strunatci. Žáci byli seznámeni především s typy soustav a rozmnožováním. Poté měli
žáci za úkol vytvořit myšlenkovou mapu na dané téma, aby si ujasnili látku, kterou
probrali. Inovací myšlenkové mapy, kterou žáci tvořili, bylo kreslení obrázků k
pojmům.
Kdybych mohla porovnat tuto hodinu s minulým týdnem (viz náslech č. 1) tak
jsou žáci mnohem klidnější a koncentrovanější. Jen pár žáků působilo v průběhu práce
lehce zmateným dojmem. Když se vypracovávala myšlenková mapa, ptali se až po
několika minutách, kdy měli pracovat, na jaké téma ji mají vytvářet. V průběhu
samostatné práce chodila paní učitelka po třídě a byla žákům k dispozici.
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8.2

Popis respondentů

Tento výzkum byl vytvořen na míru pro žáky Základní školy s rozšířenou
výukou jazyků, Bronzová v Praze 510. Vedení základní školy svolilo k realizaci akčního
výzkumu, kterého se zúčastnilo 75 respondentů z šesté, sedmé a osmé třídy, tedy žáci
ve věku od 11 do 14 let (viz tab. 4). V několika třídách jsme aplikovali více úloh,
abychom mohli porovnat a zhodnotit práci s různým typem úloh.

Tabulka 4 Počet respondentů (vlastní zpracování)
Pohlaví
Ročník

Dívka

Chlapec

Celkem

6.A

9

8

17

6.B

10

10

20

7.C

10

8

18

8.B

12

8

20

Celkem

41

34

75

Prostředí, ve kterém byli respondenti zkoumáni, jim je blízké, jelikož se
odehrávalo v areálu jejich základní školy. Sběr dat se řídil vzdělávacím plánem
přírodopisu, což znamená, že texty byly respondentům rozdány tehdy, když byla
probírána požadovaná látka.

8.3

Tvorba přírodopisných úloh využívajících práci s textem a

průběh sběru dat
Tvorba přírodopisných cvičení proběhla ve spolupráci s Mgr. Annou
Vitáskovou, která byla mým mentorem v rámci Akčního výzkumu SC511. Texty byly
tvořeny postupně a snažili jsme se je přizpůsobit potřebám žáků. Vytvořili jsme celkem
10

http://www.zs-bronzova.cz
Akční výzkum byl klíčovou aktivitou 5 (KA5) v projektu OP VVV „Zvýšení kvality vzdělávání žáků,
rozvoje
klíčových
kompetencí,
oblastí
vzdělávání
a
gramotností“,
reg.
č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664.

11
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osm úloh, které jsme aplikovali v různých fázích vyučovací hodiny. Cvičení 1. – 3. byla
zaměřena na vylučovací soustavu a zahrnovala úlohu na doplňování textu, popiš
obrázku a řazení textu. 4. cvičení se věnovalo nervové soustavě, respondenti měli za
úkol využít k jeho zpracování metodu INSERT. 5. – 6. cvičení za zabývalo tématem
paryby/ ryby a poslední dvě cvičení (7. a 8.) se týkala botaniky. Tento výzkum se
zabýval kritickým myšlením a úrovní práce s textem na základní škole. Všechny
vytvořené materiály jsou uvedeny v následujících kapitolách.

8.3.1 Téma vylučovací soustava
Úlohu 1 jsem za pomoci odborné konzultace s mentorkou vytvořila jako
motivační úvod pro vyučovací hodinu přírodopisu, ve které se začalo probírat téma
vylučovací soustava. Pro respondenty byl zhotoven text, který by měl vyhovovat jejich
čtenářským dovednostem a schopnostem. Součástí úlohy byly také dva obrázky12, které
měly žákům probírané téma přiblížit.
Text byl následně zadán žákům v úvodní fázi vyučovací hodiny. Jejich úkolem
bylo si ho přečíst a poté doplnit vynechaná slova do cvičení pod textem. Informace měli
tedy respondenti získat primárně z úvodního delšího textu, který se věnoval tématu
vylučovací soustavy. Díky této metodě si ale také mohli vybavit informace, které slyšeli
ve škole (na 1. stupni ZŠ) či mimo ni.
Hodnocení úlohy: Maximální bodový zisk jednoho respondenta z úlohy 1 je 6
bodů, za každé správně doplněné slovo dostane žák 1 bod, za každé nesprávně doplněné
slovo se body neodečítají. Celkový maximální bodový zisk z této úlohy pro celou třídu
je 120 bodů (ve zkoumané třídě bylo 20 žáků).

12

Zdroj: http://www.symbivita.cz/Byliny-na-ledviny-clanek-1277.html,
http://www.biologiecloveka.estranky.cz/fotoalbum/vylucovaci-soustava/ledvina.jpg.html
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Úloha 1 - Vylučovací soustava
Zadání úlohy: přečti si pozorně text a následně doplň správné informace do cvičení
Ledviny jsou párový orgán červenohnědé barvy, tvarem připomínají fazole. Jsou
uložené po stranách páteře v břišní dutině. Kolem ledvin je tukový obal, který je chrání
před otřesy a chladem. Vnitřní struktura ledvin je tvořena kůrou a dření. Základní
stavební jednotkou ledvin je nefron. Ledviny v našem organismu plní několik
důležitých funkcí, hlavní z nich je čištění krve od odpadních látek. Tyto odpadní látky
vznikají různými procesy v organismu a hromadí se v krvi. Ledvinami proteče za den
cca 1500 litrů krve. Přefiltruje se přibližně 150 litrů tekutiny a z toho se pouze 1,5 litru
vyloučí z těla v podobě moči. Moč se shromažďuje v močovém měchýři, do kterého je
vedena pomocí močovodů. Močový měchýř je dutý rozpínavý orgán a dokáže pojmout
až 700 ml moči. Z močového měchýře je moč vedena z těla močovou trubicí. Další
funkcí ledvin je tvorba hormonů, které jsou potřeba k řízení určitých funkcí v
organismu.
Mezi onemocnění vylučovací soustavy patří např. zánět ledvin. Zánět ledvin je
způsoben bakteriální infekcí. Infikovanou ledvinu začne organismus vnímat jako
nebezpečnou, a snaží se proti ní bojovat. Dalším známým onemocněním je zánět
močových cest, který se projevuje potížemi při močení (pálení) a nutkáním (častá
potřeba močení). Velmi závažným onemocněním vylučovací soustavy je selhání
ledvin. V tomto případě ledviny přestávají vykonávat svojí funkci. Je nutné, aby pacient
dojížděl pravidelně na dialýzu, která přefiltruje krev a odstraní z těla škodliviny.

Obr. 1.2 Průřez ledvinou

Obr. 1.1 Schéma umístění ledvin v lidském těle
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Doplň:
Ledviny jsou párový orgán, který je obalen v ………………… pouzdře (polštáři).
Ledviny mají tvar ……………………. a jsou složeny z kůry a …………………. .
Základní stavební a funkční jednotkou ledvin je …………………….. . Hlavní funkcí
ledvin je …………………..……….. . Z ledvin vystupují močovody, které odvádějí
moč do ……………………….. .
Druhým cvičením (úloha 2) pro sedmý ročník je popis obrázku13, který měli
žáci vyplnit v závěru výuky. Tento materiál byl tedy využit ve fázi reflexe vyučovací
hodiny. Respondenti si prostřednictvím této úlohy mohli ověřit, zda si pamatují stavbu a
názvy orgánů vylučovací soustavy.
Myslím si, že obrázek, který jsem pro respondenty vybrala koresponduje
s požadavky na látku, kterou se měli naučit. Vyobrazení vylučovací soustavy je zde
názorné a přehledné.
Hodnocení úlohy: V této úloze mohli žáci získat maximálně 4 body, a to za
každý správně doplněný termín. Za špatné odpovědi se body nestrhávají. Celkový
maximální bodový zisk z této úlohy pro celou třídu je 80 bodů (ve zkoumané třídě bylo
20 žáků).
Úloha 2 – Vylučovací soustava
Zadání úlohy: popiš obrázek

Obr. 2.1 Schéma umístění vylučovací soustavy

13

http://otazkyzmediciny.sweb.cz/HTML/GalerieL/Obrazky/Galerie/VylucovaciSoustava/VylucovaciSousta
va.htm
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Úloha 3 byla stejně jako předchozí aplikována ve fázi reflexe. Žáci si díky ní
mohli zopakovat a utříbit nové informace, které získali z textu a v průběhu vyučovací
hodiny. Úloha byla také zaměřena na téma vylučovací soustavy, konkrétně na fáze
tvorby moči. Respondenti měli za úkol tyto fáze správně seřadit.
Hodnocení úlohy: V této úloze mohl každý respondent obdržet maximálně 5
bodů, za špatně určené pořadí se body nestrhávají. Celkový maximální bodový zisk
z této úlohy pro celou třídu je 90 bodů (ve zkoumané třídě bylo 18 žáků).
Úloha 3 – Vylučovací soustava
Zadání úlohy: seřaď jednotlivé fáze tvorby moči
•

Vylučování nevyužitých látek

•

Glomerulární filtrace – filtrace krevní plasmy v glomerulu (klubíčku)

•

Definitivní moč

•

Glomerulární filtrace – vznik primární moči

•

Zpětné vstřebávání vody a rozpuštěných látek do krevního oběhu

1.…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
2.…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
3.…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
4.…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
5.…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………...
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8.3.2 Téma nervová soustava
Úloha 4 byla připravena pro žáky osmých ročníků a věnuje se tématu nervové
soustavy. Pro respondenty byl opět vytvořen text, který jsme se snažili upravit podle
jejich potřeb, dovedností a schopností. Téma nervové soustavy je pro ně relativně
abstraktní záležitostí, a proto jsme se rozhodli přidat k textu i obrázek14, jenž jim danou
problematiku lépe přiblíží.
Tato úloha byla zadána respondentům v úvodní fázi vyučovací hodiny a měla
motivační charakter. Aplikace úlohy probíhala následovně: dotazované jsme rozdělili na
polovinu, přičemž všichni dostali stejný text, avšak první polovina měla za úkol označit
text pomocí metody I.N.S.E.R.T. a odpovědět na otázky, které se k němu vztahovaly.
Druhá část respondentů si měla pouze přečíst text a poté na otázky rovnou odpovídat.
Hodnocení úlohy: Maximální bodový zisk, který mohou žáci v tomto cvičení
získat je 6 bodů. Za každou správnou odpověď na otázku obdrží žák jeden bod, za
chybně zodpovězenou otázku nebudou strženy žádné body. Celkový maximální zisk
z této úlohy je 48 bodů pro jednu polovinu dotazovaných (v každé skupině bylo 8 žáků).

Úloha 4 – Nervová soustava
Nervová soustava – I.N.S.E.R.T.
Zadání úlohy: přečti si pozorně text a následně za pomoci přehledu se symboly označ
informace v textu, dále na základě přečteného textu odpověz na šest otázek
Nervová soustava řídí a reguluje pochody celého organismu. Dělíme jí na centrální a
obvodovou. Centrální nervovou soustavu tvoří mozek a mícha. Mozek je uložen v lebce
a mícha v páteři. Mícha je dlouhá 40-45 cm, v horní části přechází v prodlouženou
míchu, na kterou navazuje mozek. Mícha je spojovací článek mezi mozkem a receptory
(o tomto pojmu se dozvíš víc v druhé části textu). Mozek zpracovává informace, které
jsou k němu dopraveny a vytváří na ně odpověď. Mozek se skládá z několika částí:
prodloužené míchy, mozečku, středního mozku, mezimozku a koncového mozku.
14

Zdroj: https://www.khanacademy.org/science/biology/human-biology/neuron-nervous-

system/a/overview-of-neuron-structure-and-function
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Obvodové nervy spojují ostatní části těla s centrální soustavou.
Základní stavební jednotkou nervové soustavy je neuron. Neuron se skládá z těla a
výběžků. Výběžky vedou vzruchy do i z centrální nervové soustavy.
Tělo neuronu
Výběžek

Výběžek
Synapse

Obr. 4.1 Schéma stavby neuronu a synapse

Receptor neboli čidlo je bílkovina umístěná v cytoplazmatické membráně buněk.
Změny (podněty) vnějšího i vnitřního prostředí zachycují receptory. Podnět podráždí
receptor. Dále je přijatý podnět přeměněn v nervový vzruch. Nervové vzruchy se z
neuronu na neuron přenášejí pomocí spojení, které nazýváme synapse. Synapse neuronů
se přímo nedotýkají, ale je mezi nimi mezera (synaptická štěrbina). Nervový vzruch se
šíří organismem až do centrální nervové soustavy. Mozek informaci zpracuje a reaguje
na ni. Odpověď na podrážděný receptor, která je vytvořena mozkem, je vedena k tzv.
výkonným orgánům. Tomuto procesu říkáme reflex. Jako příklad si můžeme uvést
reflex, který je vyvolaný bolestivým podnětem. Například spálení o horký předmět –
reflexní odpovědí je cuknutí a oddálení popáleného místa od zdroje tepla.
Onemocnění nervové soustavy mají různé příčiny: vrozené, infekční, cévní či
degenerativní - charakterizované rozkladem buněk. Nejrozšířenějším postižením mozku
je cévní mozková příhoda, kterou způsobuje nedostatečné prokrvení určité části mozku.
Mezi onemocnění způsobené infekcí (virovou či bakteriální) patří meningitida,
borelióza a klíšťová encefalitida. Do degenerativních onemocnění patří roztroušená
skleróza, Parkinsonova a Alzheimerova choroba.
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Symboly15:
„fajfka“ – tímto symbolem označí žák informaci, která mu je známá
✓

„plus“ – tímto symbolem označí žák informaci, která je pro něj nová a zároveň s ní
+

nesouhlasí, protože měl o tématu jiné informace
„mínus“ – tímto symbolem žák označí informaci, se kterou nesouhlasí

„otazník“ – tímto znaménkem označí žák informaci, která mu je nejasná a chtěl by
?

se o ní dozvědět víc
Kontrolní otázky:
1. Jak se nazývá základní stavební jednotka nervové soustavy a z čeho se
skládá?
...........................................................................................................................
.........................................................................................................................
2. Co zachycují receptory?
...........................................................................................................................
..........................................................................................................................
3. Jakou hlavní funkci má v našem organismu nervová soustava?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. Popiš, jakým způsobem se v nervové soustavě přenášejí vzruchy.
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Patří cévní mozková příhoda do degenerativních onemocnění nervové
soustavy? ANO/NE
6. Kde je uložen mozek a mícha?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

15

Zdroj: Zormanová, 2014
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8.3.3 Téma paryby a ryby
Úloha 5 se věnovala tématu paryby a byla tedy aplikována v sedmém ročníku.
Tvorba úlohy se opírala o věkovou kategorii respondentů a jejich předpokládané
vědomosti. Primárně byl text využit ve fázi reflexe a respondenti si díky němu mohli
procvičit, zopakovat a upevnit znalosti, které získali. Proto byl tedy text aplikován po
probrání tématu.
Účastníci výzkumu měli za úkol opravit chyby v textu a to tak, že měli chyby
označit (přeškrtnout, podtrhnout) a nad chybný termín napsat správné řešení. Některé
věty však chyby neobsahovaly, aby bylo cvičení náročnější a nutilo žáky více
přemýšlet.
Hodnocení úlohy: Maximální počet bodů, který mohou žáci z této úlohy získat
je 4. Jeden bod za každou opravenou chybu. Tvrzení, která jsou správná, avšak budou
opravena, hodnotíme stržením jednoho bodu. Celkový maximální bodový zisk z této
úlohy pro celou třídu (18 žáků) je 126 bodů.
Úloha 5 - paryby
Zadání úlohy: v textu najdi a oprav chyby. Označ informace, které jsou podle tebe
špatně a nahraď je správným řešením.
Paryby jsou mořští živočichové.
Jejich tělo je pokryto celokrajnými šupinami.
Vnitřní kostru tvoří u paryb vazivová páteř a žebra.
Zuby mají uspořádané ve více řadách.
Zuby jsou tvořené plakoidními šupinami.
K dýchání využívají žaberní aparát.
Krev jim v těle rozvádí dvoukomorové srdce.
Úloha 6 byla taktéž jako úloha předchozí vytvořena pro žáky sedmého ročníku a
věnovala se tématu ryby. Pro respondenty byl vzhledem k jejich věku připraven kratší
text, který stručně pojednával o probírané látce. Úryvek jsme se opět snažili přizpůsobit
respondentům.
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Zadání textu proběhlo na začátku výuky, proto tedy můžeme říct, že hlavní
funkce úlohy byla motivační. Hlavním úkolem respondentů bylo přečtení textu, z něhož
měli dále vypsat pět informací, které se jim jevily jako klíčové.
Hodnocení úlohy: V této úloze mohl každý žák získat maximálně 5 bodů. Za klíčové
informace (správné řešení) považujeme tyto výrazy: obratlovci, zkostnatělá kostra,
vodní živočichové, studenokrevné a hlavní dýchací orgán = žábry. Za vyznačení jiné
informace (která pro nás nebyla důležitá) nestrháváme žákovi žádné body. Celkový
maximální bodový zisk z této úlohy je pro celou třídu (18 žáků) 90 bodů.
Úloha 6 - ryby
Zadání úlohy: vypiš z textu pět klíčových informací
Ryby jsou skupina vodních obratlovců vyznačující se zkostnatělou (osifikovanou)
kostrou a skřelemi kryjícími žábry. Žábry jsou hlavním dýchacím orgánem ryb a jsou
tvořené bohatě prokrvenými žaberními lístky. Ryby jsou přizpůsobeny životu ve vodě,
obývají sladké, brakické (smíšené) i slané vody. Jejich tělo je kryto různými typy šupin.
Jsou ektotermní (studenokrevné). Některé druhy ryb jsou obojživelné a určitý čas tráví
na souši. Způsob výživy je u ryb různorodý. Patří mezi ně druhy dravé, všežravé,
býložravé i parazitické. Rozmanité jsou i co se vzhledu týče, dospělci některých druhů
mohou měřit 8 mm, jiných až 4 m.
1. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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8.3.4 Téma botanika
Úloha 7 je koncipována stejně jako úloha 1 (doplňování do textu), která byla
vytvořena pro osmý ročník, avšak s rozdílem, že v prvním cvičení využívají respondenti
dlouhý text, ze kterého musí sami vybrat informace, jenž se podle nich hodí do
prázdných míst v úloze. Pro tuto úlohu využívají dotazovaní pouze „nápovědu“ tedy
několik slov, která mají za úkol do textu doplnit (úloha je lehčí, protože je vytvořena
pro žáky 6. ročníku). Aplikace úlohy proběhla stejně jako u osmého ročníku na začátku
vyučování a měla motivační charakter.
Hodnocení úlohy: Každý žák může v této úloze obdržet maximálně 6 bodů.
Jeden bod obdrží žák za jednu správnou odpověď, za špatné odpovědi se žákům body
neodčítají. Celkový maximální bodový zisk z této úlohy je pro dvě třídy, které se
výzkumu zúčastnily (37 žáků) 222 bodů.
Úloha 7 - anatomie rostlin
Zadání úlohy: doplň pojmy do textu (nápověda: kořen, pokožka, stonek, tyčinka,
rozmnožování, pletivo)
Rostlinu tvoří základní orgány ……………….., ……………….. a list. Díky nim může
rostlina růst. Květ je orgán, který slouží rostlině k ……….…………….. . Květ je tvořen
pohlavními orgány: ………………….. a pestíky. Svrchní vrstvu nadzemní i podzemní
části rostliny nazýváme …………………… . Celé tělo rostliny je tvořeno soubory
buněk = ………………. .
Úloha 8 je zaměřena na stejný vzorek respondentů jako úloha 7. Pro žáky
šestého ročníku jsme vytvořili text, který se věnuje tématu botaniky, konkrétně
jehličnanům. Úryvek je přizpůsoben věkové kategorii respondentů a představuje krátký
souhrn a charakteristiku smrku ztepilého.
Respondentům byla zadána úloha v průběhu hodiny tedy ve fázi uvědomění si,
skrze kterou si žáci osvojují nové informace pomocí různých zdrojů, v našem případě to
byl právě připravený text o smrku. Účastníci výzkumu měli za úkol přečíst si úlohu a
poté vytvořit myšlenkovou mapu, která bude mít libovolný tvar.
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Hodnocení úlohy: Vyhodnocení této úlohy je individuální, není zde stanoven
maximální počet bodů. U každého žáka bude porovnán počet správně a logicky
uspořádaných pojmů (za každý správný pojem a každý správný vztah mezi pojmy
dostane žák 1 bod). Za chyby nebudou žákům strženy body.
Úloha 8 - Jehličnany
Zadání úlohy: vytvoř myšlenkovou mapu libovolného tvaru
Smrk ztepilý je jehličnatý strom, vysoký 30 – 50 m. Jehlice má 1 – 3 cm dlouhé a 1 mm
široké. Jsou pichlavě zašpičatělé, tmavě zelené a matné. Hnědé šišky visí z větví
směrem dolů. Jsou dlouhé 10 – 15 cm. Kůra smrku ztepilého je šupinatá a má
červenohnědou barvu. Pro tento jehličnan je vhodné chladnější podnebí. Smrk ztepilý se
vyskytuje ve střední a severní Evropě až po východní Asii. Smrk je velice cenným
zdrojem dřeva. Jeho dřevo se využívá v nábytkářství, papírnictví a stavebnictví.
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9. Výsledky
9.1

Téma vylučovací soustava

Vylučovací soustava je téma, které se v biologii/přírodopisu vyučuje na druhém
stupni základní školy v osmém ročníku. Je součástí významného okruhu biologie
člověka, který může být dále rozvíjen terciálním vzděláváním, pokud si žák vybere
školu, která je všeobecně či přírodovědně zaměřená.
Toto téma není pro žáky tolik abstraktní jako například nervová soustava,
buněčné dělení či fotosyntéza. Žáci se totiž s procesy své vlastní vylučovací soustavy
střetávají denně, a tudíž by měli být seznámeni s fungováním, stavbou a především
riziky (onemocněními), která této soustavě hrozí.
Úlohu 1 mělo za úkol vyplnit 20 respondentů z osmého ročníku. Jedná se o úlohu,
která byla vytvořena na míru pro dané respondenty a byla aplikována v motivační fázi.
Úkolem žáků bylo přečíst námi zadaný text a vyplnit připravenou úlohu s doplňováním.

Tabulka 5 Bodový zisk žáků v úloze 1, maximální bodový zisk je 120 bodů
Počet bodů

Počet

Počet

Celkový

zisk Celkový

respondentů

respondentů

bodů (abs.)

bodů (rel.)

(abs.)

(rel.)

0 b.

0

-

0

-

1 b.

0

-

0

-

2 b.

0

-

0

-

3 b.

0

-

0

-

4 b.

1

5%

4

-

5 b.

2

10 %

10

-

6 b.

17

85 %

102

-

Celkem

20

100 %

116

96,7 %

zisk

Maximální možný počet bodů, které mohl každý žák v této úloze získat bylo 6.
Z tabulky nám vyplývá, že žáci byli při řešení této úlohy velmi úspěšní. 85 % žáků
dosáhlo nejvyššího počtu bodů, 10 % získalo 5 bodů a zbývajících 5 % dosáhlo na 4
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bodovou hranici. Nikdo tedy neměl méně než 4 body. Úloha podle mě dopadla výborně,
třída jako celek získala 116 (96,7 %) bodů, tzn. téměř všichni odpověděli správně.
Tyto výsledky mi přijdou vzhledem k náročnosti úlohy přiměřené. Respondenti
vyplnili všechna políčka, žádné nezůstalo bez odpovědi. Nejčastější chybou, kterou žáci
vytvářeli, byla záměna močového měchýře a močové trubice (ve dvou případech). Tato
chyba mohla vzniknout pouhou nepozorností či podobností názvu. Další chyba se
vyskytla pouze u jednoho žáka, který místo tukového obalu doplnil dutinu. Myslím si,
že tato chyba mohla vzniknout především nepozorností, protože tento pojem je v textu
jasně vysvětlen.
Komentář kmenové vyučující: Tato úloha dopadla takto výborně pravděpodobně
vzhledem k typu úlohy, která se používá již na prvním stupni a také proto, že byl text
srozumitelný, pro žáky jasně strukturovaný a podpořený obrázky.
Úloha 2 navazuje na úlohu předešlou. Respondenti měli vycházet jako u
předchozího cvičení z textu, který pro ně byl stěžejním zdrojem informací. Po přečtení
měli za úkol popsat obrázek, jenž se vztahoval k tématu vylučovací soustava. Tato
úloha však nebyla zadána jako motivační, ale naopak jsme ji aplikovali ve fázi reflexe,
kdy si žáci upevňovali své vědomosti.
Tabulka 6 Bodový zisk žáků v úloze 2, maximální bodový zisk je 80 bodů
Počet bodů

Počet

Počet

Celkový

Celkový

respondentů

respondentů

zisk

(abs.)

(rel.)

(abs.)

(rel.)

0 b.

0

-

0

-

1 b.

0

-

0

-

2 b.

0

-

0

-

3 b.

5

25 %

15

-

4 b.

15

75 %

60

-

Celkem

20

100 %

75

93,7 %

bodů zisk

bodů

Tato úloha byla vytvořena jako motivační úvod a vizualizace nové látky. Žáci
měli za úkol přečíst si zadaný text a popsat obrázek, který se týkal vylučovací soustavy
a její stavby. Výsledky tohoto cvičení dopadly opět velmi dobře (viz tab. 6). 75 %
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respondentů mělo plný počet bodů a zbylých 25 % získalo 3 body, tedy druhý nejvyšší
počet bodů. Žáci chybovali především v jedné části, a to byla znázorněná močová
trubice, kterou někteří označili jako konečník. Nikdo při popisu obrázku nezaměnil
podobné pojmy jako močový měchýř, močová trubice a močovody.
Výsledky této úlohy dopadly také velmi uspokojivě, třída jako celek získala 93,7
% bodů, tzn. že opět téměř všichni odpověděli správně. Myslím si, že částečnou zásluhu
na těchto výsledcích má obrázek, který jsme vybrali. Jeho provedení je jednoduché,
neobsahuje zbytečně matoucí výjevy jiných orgánových soustav a soustředí se
především na soustavu vylučovací.
Komentář kmenové vyučující: výsledky této úlohy dopadly opět velmi dobře, zvláště
kvůli tomu, že žáci nejčastěji a nejvíce snadno pracují s obrázkem (již od mateřské
školy), proto pro ně nebylo náročné propojit tento obrázek s obrázkem z učebnice.
Výbornému výsledku nahrával i fakt, že tato úloha byla žákům zadána již po seznámení
s tímto tématem.
Úloha 3 byla opět přizpůsobena žákům a stejně jako předchozí úlohy i úloha 3
se také týkala vylučovací soustavy, která byla hlavním tématem vyučovacích hodin, do
kterých jsme je zařadili. A rovněž jsme je aplikovali u stejného vzorku respondentů jako
ty předešlé, tj. úlohu 1 a 2.
Tabulka 7 Bodový zisk žáků v úloze 3, maximální bodový zisk je 90 bodů
Počet bodů

Počet

Počet

Celkový

respondentů

respondentů

zisk

(abs.)

(rel.)

(abs.)

(rel.)

0 b.

1

6%

0

-

1 b.

7

39 %

7

-

2 b.

4

22 %

8

-

3 b.

4

22 %

12

-

4 b.

0

-

0

-

5 b.

2

11 %

10

-

Celkem

18

100 %

37

41 %
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Celkový

bodů zisk

bodů

Toto cvičení mělo velmi rozmanité výsledky (viz tab. 7). Žáci si zde nebyli jisti
tolik, jako v předchozích typech úloh. Respondenti chybovali především v prvních dvou
fázích (Glomerulární filtrace – filtrace krevní plazmy v klubíčku a Glomerulární filtrace
– vznik primární moči), které často zaměňovali. Žáky mohla podobná formulace
prvních dvou bodů zmást, a proto bych pro příště volila popis fáze bez názvu
glomerulární filtrace a pouze bych popsala konkrétní děje. Někteří naopak prohazovali
poslední dvě fáze (definitivní moč a vylučování nevyužitých látek). 39 % respondentů
obdrželo v tomto cvičení pouze jeden bod z pěti, což je v porovnání s předchozími
úlohami opravdu špatný výsledek. Respondenti jako celek získali pouze 41 % bodů
z plného počtu bodů, jenž mohli získat. Plný počet bodů získali pouze dva dotazovaní
(11 %), kteří zodpověděli všechny otázky bezchybně.
Nejistota žáků mezi prvními dvěma správnými odpověďmi mohla vzniknout
podobností formulace vět.
Komentář

kmenové

vyučující:

Žákům

obecně

dělá

problém

pracovat

s

„chronologickými“ úlohami. V přírodopise se s tímto typem úlohy setkávají spíše
sporadicky, a když ano, jsou spíše velmi náročné (např. vývojové cykly tasemnic atd.).

9.2

Téma nervová soustava

Nervová soustava je téma vyučované na námi vybrané základní škole v osmém
ročníku v rámci výuky přírodopisu. Stejně jako vylučovací soustava patří tato látka do
okruhu biologie člověka. Nervová soustava je pro žáky relativně vzdálené a abstraktní
téma, z toho důvodu jsem pro respondenty vytvořila text, který by měl být jazykově
přizpůsobený jejich věkové kategorii a měl by obsahovat nejdůležitější informace o
nervové soustavě. Další faktor, který měl podpořit pochopení látky, je přidaný obrázek.
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Tabulka 8 Bodový zisk žáků v úloze 4 s využitím metody I.N.S.E.R.T., maximální bodový
zisk je 48 bodů
Počet bodů

Počet
respondentů
(abs.)

Počet
respondentů
(rel.)

Celkový
Celkový
zisk bodů zisk bodů
(abs.)
(rel.)

0 b.

3

36 %

0

-

1 b.

0

-

0

-

2 b.

1

13 %

2

-

3 b.

1

13 %

3

-

4 b.

1

13 %

4

-

5 b.

0

-

0

-

6 b.

2

25 %

12

-

Celkem

8

100 %

21

44 %

Tabulka 9 Bodový zisk žáků v úloze 4 bez využití metody I.N.S.E.R.T., maximální
bodový zisk je 48 bodů
Počet bodů

Počet
respondentů
(abs.)

Počet
respondentů
(rel.)

Celkový
Celkový
zisk bodů zisk bodů
(abs.)
(rel.)

0 b.

0

-

-

-

1 b.

0

-

-

-

2 b.

0

-

-

-

3 b.

0

-

-

-

4 b.

3

37,5 %

12

-

5 b.

3

37,5 %

15

-

6 b.

2

25 %

12

-

Celkem

8

100 %

39

81 %

Jako další jsem vytvořila úlohu, při které měli žáci pracovat s metodou
I.N.S.E.R.T. Polovině respondentů v osmém ročníku (žáci byli rozděleni náhodně) jsem
zadala text, který měli touto metodou označit a následně odpovědět na šest otázek
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vztahujících se k dané úloze. Druhá polovina žáků obdržela totožný text, ale jejich
úkolem bylo ho pouze přečíst a poté také zodpovědět otázky. Výsledky dopadly jinak,
než jsem očekávala (viz tab. 8 a tab. 9). Větší úspěšnost měli žáci, kteří metodu
I.N.S.E.R.T. nevyužívali. Důvodem neúspěchu by mohla být malá zkušenost s touto
metodou, a tedy mnohem delší časový prostoj při čtení. Zřejmě z toho důvodu třetina
respondentů, která měla ke své práci využít I.N.S.E.R.T., nestihla vyplnit závěrečné
otázky. Druhá skupina, která tuto metodu nevyužívala, stihla přečíst text i odpovědět na
otázky. Nejčastěji účastníci výzkumu chybovali v jedné konkrétní otázce - Patří cévní
mozková příhoda do degenerativních onemocnění nervové soustavy? ANO/NE.
Nejčastější odpovědí bylo, že ano, což je špatná odpověď. Příčinu v tomto případě
vidím v neporozumění textu a špatném soustředění na čtení.
Komentář kmenové vyučující: Žáci takto odpovídali pravděpodobně jednak proto, že
tuto metodu tak často nepoužívají a jednak proto, že jim „není sympatická“, a proto
někteří z nich ztráceli pozornost. Text byl pro ně relativně dlouhý a spojením s metodou
I.N.S.E.R.T. mohli pozornost ztrácet ještě víc.

9.3

Téma paryby a ryby
V sedmém ročníku Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Bronzová

probíhá výuka tématu paryby a ryby. Pro toto téma jsme se snažili vytvořit zajímavé
úlohy, které by u žáků ověřily jejich úroveň v práci s textem. Úloha věnující se tématu
paryby byla zaměřena na opravu chyb v textu a v úloze 6 měli žáci vybrat z textu
podstatné informace.
Tabulka 10 Bodový zisk žáků v úloze 5, maximální bodový zisk je 126 bodů
Počet bodů

Počet

Počet

Celkový zisk

Celkový

respondentů

respondentů

bodů (ab.)

zisk

(abs.)

(rel.)

0 b.

0

-

0

-

1 b.

0

-

0

-

2 b.

2

11 %

4

-

3 b.

1

5,5 %

3

-

(rel.)
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bodů

4 b.

2

11 %

8

-

5 b.

7

39 %

35

-

6 b.

5

28 %

30

-

7 b.

1

5,5 %

7

-

Celkem

18

100 %

87

69 %

Tato úloha byla zaměřena na probírání nové látky a byla žákům zadána ve fázi
evokace, která je součástí modelu EUR. Evokace umožňuje žákům odhalit jejich
dosavadní znalosti o probíraném tématu. Hlavním cílem této fáze je aktivizace a
vzbuzení jejich zájmu o dané téma. Úloha obsahuje sedm vět, ve kterých měli žáci
nalézt chyby. Některé věty jsme ponechali správně, aby byla úloha pro žáky náročnější.
Nejvíce respondentů (39 %) získalo 5 bodů ze sedmi. Pouze o 11 % méně respondentů
získalo v této úloze 6 bodů, tedy druhý nejlepší možný výsledek. V tab. 10 můžeme
jasně vidět, že většina žáků získala více než polovinu bodů.
Co se týče chyb, tak žáci především zadání oprav chyby v textu asi řádně
neporozuměli. Většina respondentů totiž pouze podtrhala chybná tvrzení, ale již
nedoplnila správné řešení. Nevím, jaké mohly být důvody k tomu, že chyby podtrhli,
ale neopravili je. Je možné, že věděli, že je daná věta špatně, ale nevěděli či si nemohli
vzpomenout, jaké je správné řešení, tak chybu pouze podtrhli. Také mohlo dojít ke
špatnému pochopení zadání.
Nejčastěji si respondenti nemohli vzpomenout na plakoidní šupiny a
chrupavčitou kostru. Pouze označili, že celokrajné šupiny a vazivová kostra nejsou
správně. 39 % respondentů celokrajné šupiny podtrhlo, ale neopravilo, 22 % pojem
zvýraznilo i opravilo správným termínem a zbylých 39 % celokrajné šupiny vůbec
neopravilo. Dalším zajímavým jevem byla oprava tohoto tvrzení: Zuby jsou tvořeny
plakoidními šupinami. Je možné, že respondenti v průběhu výuky tento pojem
nepostřehli, protože mnoho z nich tuto větu opravilo. Avšak mnoho z nich opravilo
tento pojem např. na zubovinu, která jim zjevně z výkladu uvízla v paměti, to se stalo u
tří případů. Ve dvou případech byla zubovina dokonce zaměněna se sklovinou a kůží.
Komentář kmenové vyučující: Žáci jsou zvyklí s tímto typem úlohy pracovat a jsou
zvyklí i na to úlohu opravovat. Je to typ úlohy, který dostávají pravidelně do testu, proto
jsou zvyklí chybu alespoň podtrhnout, protože i za to získávají body. Domnívám se ale,
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že někteří byli nepozorní a nedočetli zadání a některým se „nechtělo“ přemýšlet,
protože zadaný úkol nebyl na známku. Zároveň je tento typ úlohy jedním z nejtěžších.
Tabulka 11 Bodový zisk žáků v úloze 6, maximální bodový zisk je 90 bodů
Počet bodů

Počet

Počet

Celkový zisk Celkový

respondentů

respondentů

bodů (abs.)

bodů (rel.)

(abs.)

(rel.)

0 b.

2

11 %

0

-

1 b.

1

5,5 %

1

-

2 b.

3

17 %

6

-

3 b.

2

11 %

6

-

4 b.

9

50 %

36

-

5 b.

1

5,5 %

5

-

Celkem

18

100 %

54

60 %

zisk

Pro téma Ryby jsem vytvořila krátký text, ze kterého měli žáci vytáhnout pět
nejdůležitějších pojmů, které by si poté měli pamatovat. Tyto pojmy jsem stanovila a
doplnila je dalšími informacemi, které pro respondenty nejsou zatím důležité. Jako
hlavní pojmy jsem vybrala: vodní živočichové, obratlovci, dýchací orgán – žábry, různý
způsob výživy (parazitické, dravé atd.) a poslední informací byl rozměr, kterého mohou
ryby dosáhnout tedy 8 mm – 4 m.
Nejprve bych ráda zhodnotila různorodost způsobů, kterými respondenti
označovali důležité informace. V zadání úlohy bylo napsáno: Vypiš z textu pět klíčových
informací. Tento pokyn však převážná část respondentů vytěsnila a místo vypsání
informací je pouze podtrhla nebo zvýraznila. 11 % respondentů dokonce podtrhalo
skoro celý souvislý text a zřejmě považovalo celý text jako důležitý. Nebo je také
možné, že nedokázali v textu odlišit důležité a druhotné informace. Naopak 17 %
dotazovaných vypsalo pojmy stručně a systematicky vedle textu.
Komentář kmenové vyučující: Zadání úlohy je velmi podobné tomu „vytvořte
výpisky“, což je pro žáky sedmého ročníku často velmi těžký úkol. Pro žáky je těžké
shrnout odstavec do jedné věty, natož do jednoho pojmu. Dále vidím problém v lenosti,
protože podtrhat/zvýraznit text je pro ně jednodušší a je to předstupeň k tomu, aby
zvládli vybrat pět klíčových pojmů. Dále je pak limituje právě počet.

63

9.4

Téma botanika

Pro šestý ročník základní školy jsme měli za úkol vytvořit úlohy, které se týkají
tématu botanika. Úloha 7 byla zaměřena na doplňování pojmů do textu stejně jako
úloha 1 pro osmý ročník. Pro další úlohu věnující se botanice jsme vybrali velmi
známou metodu, a to tvorbu myšlenkových map.

Tabulka 12 Bodový zisk žáků v úloze 7, maximální bodový zisk je 222 bodů
Počet bodů

Počet

Počet

Celkový zisk

Celkový zisk

respondentů

respondentů

bodů (abs.)

bodů (rel.)

(abs.)

(rel.)

0 b.

0

-

0

-

1 b.

1

3%

1

-

2 b.

4

11 %

8

-

3 b.

6

16 %

18

-

4 b.

6

16 %

24

-

5 b.

8

22 %

40

-

6 b.

12

32 %

72

-

Celkem

37

100 %

163

73 %

Tento typ úlohy jsem vytvořila za účelem zopakování a utřídění probrané látky.
Respondenti (dvě třídy, 6. ročník) obdrželi krátký text, který se vztahoval k aktuálnímu
tématu anatomie rostlin. Jejich úkolem bylo doplnění zadaných pojmů do prázdných
míst ve větách. Většina respondentů se s tímto úkolem vypořádala velmi dobře (viz tab.
12). Na nejvyšší počet bodů dosáhlo 32 % žáků.
Nejčastější chybu žáci dělali při doplňování pojmů pletivo a pokožka, které
mnoho z nich zaměnilo. Důvodem této záměny mohla být nepozornost, či mohli mít
žáci tyto pojmy špatně zafixované.
V předchozí části jsem v osmé třídě při výuce vylučovací soustavy využila
stejný typ úlohy. Zadání se však u předchozí skupiny lišilo, a to především tím, že
respondenti obdrželi k úloze i průvodní text, ze kterého mohli vycházet. Při porovnání
výsledků je vidět, že respondenti, kteří obdrželi tuto úlohu jako motivační úvod
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s textem, měli mnohem větší úspěšnost než ti, kteří opakovali probranou látku v rámci
vyučovací hodiny. Dále však musíme zohlednit několik faktorů, které mohly výsledky
ovlivnit. Zaprvé je to především věkový rozdíl respondentů, který činí cca dva roky, což
je u žáků relativně velký odstup. O dva roky starší žáci již mohou mít mnohem větší
zkušenosti s prací s textem a jeho porozuměním. Dalšími faktory, které mohly výsledky
ovlivnit je den v týdnu, pořadí vyučovací hodiny, obliba tématu atd. Téma botaniky
nemusí být u žáků šestých ročníků moc oblíbené, je to relativně náročná látka, u které
se setkávají po přechodu z prvního stupně s mnoha novými termíny. Pořadí vyučovací
hodiny mohlo mít rovněž na výsledky úlohy vliv, a to z toho důvodu, že se výuka
přírodopisu odehrávala v pátek čtvrtou hodinu. Respondenti již mohli být unaveni a
nemuseli se dostatečně koncentrovat na práci.

Tabulka 13 Bodový zisk v úloze 8, maximální bodový zisk je 256 bodů
Počet bodů

Počet

Počet

Celkový

respondentů

respondentů

zisk

(abs.)

(rel.)

(abs.)

(rel.)

0 b.

0

-

0

-

1 b.

0

-

0

-

2 b.

0

-

0

-

3 b.

0

-

0

-

4 b.

0

-

0

-

5 b.

0

-

0

-

6 b.

0

-

0

-

7 b.

0

-

0

-

8 b.

1

6%

8

-

9 b.

1

6%

9

-

10 b.

1

6%

10

-

11 b.

1

6%

11

-

12 b.

2

13 %

24

-

13 b.

3

19 %

39

-

14 b.

4

25 %

56

-

15 b.

1

6%

15

-
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Celkový

bodů zisk

bodů

16 b.

2

13 %

32

-

Celkem

16

100 %

204

80 %

Úloha 8 byla připravena pro žáky šestých ročníků, ale zajisté by bylo v hodné
aplikovat ji do jakéhokoliv jiného ročníku na druhém stupni. Účastníkům výzkumu
jsme text rozdali v průběhu vyučovací hodiny, využili jsme ho tedy ve fázi uvědomění
si, v jejímž průběhu si žáci osvojují nové informace z různých zdrojů (v našem případě
text o smrku ztepilém) a propojují je s těmi, jež jsou jim dobře známy.
Výsledky této úlohy dopadly opět velmi dobře (viz tab. 13), respondenti získali
204 z 256 bodů, úspěšnost byla tedy 80 %. Maximální bodový zisk z této úlohy je 16
bodů, tohoto výsledku dosáhli 2 účastníci dotazníku (13 %). Nejvíce respondentů
obdrželo 14 bodů a to konkrétně 25 %. Nikdo z nich se nedostal pod hodnotu 8 bodů,
což znamená, že všichni obdrželi více než polovinu.
Myslím si, že takto pozitivní výsledky vznikly především oblíbeností a
kreativitou této metody. V porovnání například s metodou I.N.S.E.R.T. či řazením vět
jsou myšlenkové mapy vhodné pro všechny věkové kategorie.
Komentář kmenové vyučující: Myšlenková mapa spojuje text a jeho vizualizaci. Čím
dál více zjišťuji, že tento způsob práce je pro žáky naprosto ideální jako prvotní
seznámení se s prací s textem, ale také pro hledání klíčových slov a budoucímu tvoření
zápisků.

66

10. Diskuse
V první řadě bych ráda zhodnotila průběh tvorby a výsledky úloh. Tvorba úloh, jak
již bylo zmíněno, proběhla za vstřícné spolupráce s kmenovou vyučující Mgr. Annou
Vitáskovou. Texty a úlohy byly vytvořeny pro žáky druhého stupně a byly jejich
požadavkům na vzdělávání přizpůsobeny. Myslím si, že u většiny úloh se nám podařilo
potřeby žáků zohlednit a přizpůsobit jejich věku, potřebám a schopnostem. U některých
úloh však zpětně pozoruji značné mezery, např. v úloze 3 mohlo výsledky ovlivnit
špatně formulované a nepřehledné zadání. Pro připomenutí došlo v této úloze k časté
záměně dvou fází tvorby moči (Glomerulární filtrace – filtrace krevní plazmy v
klubíčku a Glomerulární filtrace – vznik primární moči). Tuto úlohu by bylo vhodné pro
následující využití zdokonalit a lépe tyto dva pojmy formulovat (filtrace krevní plazmy
a vznik primární moči). Dále v úloze 4, která využívala metodu I.N.S.E.R.T., by bývalo
bylo vhodné zvolit kratší text, protože ten, který jsme vytvořili nestihla většina žáků
označit, natož odpovědět na otázky, které se k textu vztahovaly. Práci respondentů a
potažmo výsledky výzkumu mohly ovlivnit různé faktory, jako např. klima třídy,
oblíbenost předmětu, tématu vyučovací hodiny, den a hodina, ve kterou byl přírodopis
vyučován atd.
Dle výsledků mezinárodních výzkumů (PIRL) mají čeští žáci v porovnání s jinými
zeměmi nízkou úroveň čtenářské gramotnosti. Tento fakt potvrzuje i nejnovější studie
ČŠI (2019), která konstatuje, že se sice ve výuce objevuje práce s textem častěji než
dříve, ale úlohy, se kterými žáci pracují, jsou triviální a nerozvíjejí žáky tak, jak by bylo
vhodné. S tímto tvrzením korespondují i výsledky této diplomové práce. Úlohy
složitějšího charakteru, jako řazení vět, metoda I.N.S.E.R.T či vypsání klíčových pojmů
z textu byly pro žáky náročné.
Tato diplomová práce a její výsledky ukazují, že práce s textem ve výuce
přírodopisu na Základní škole s rozšířenou výukou jazyků Bronzová v Praze 5 je na
dobré úrovni. Dle těchto výsledků můžeme také usoudit, že i jejich čtenářská
gramotnost, která přímo s touto metodou souvisí, je u zkoumaných respondentů
uspokojivá. Tyto výsledky mohou být ovlivněny rozšířenou výukou jazyků, dostatečnou
aprobovaností pedagogického sboru a jeho věkovou skladbou.
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Tato problematika je zkoumána mnohem více na 1. než na 2. stupni základní školy
(viz např. Faksová, 2014, Illíková, 2015 nebo Najvarová, 2008). To je dle mého názoru
špatný trend, protože rozvoj čtenářské gramotnosti, práce s textem a kritického myšlení
by měl být rozvíjen v průběhu celého vzdělávání, a tudíž by se o něj měli zajímat
především pedagogové.
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11. Závěr
V této diplomové práci jsem se zabývala problematikou práce s textem ve výuce
přírodopisu na základní škole. Jedním z cílů této diplomové práce bylo vytvoření úloh
týkajících se přírodopisných témat šestých, sedmých a osmých ročníku. Tyto úlohy byly
vytvořeny pro konkrétní vzorek respondentů k rozvoji a zjištění dovedností práce
s textem. Tvorba textů probíhala za pomoci mentorky a kmenové vyučující Mgr. Anny
Vitáskové. Při tvorbě úloh jsme vycházeli z poznatků teoretické části a konkrétních
potřeb žáků.
Hlavním stanoveným cílem diplomové práce bylo zjištění úrovně práce s textem u
žáků Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Bronzová v Praze 5. Výsledky
výzkumu dopadly uspokojivě. Úspěšnost respondentů byla ve většině případů nad 70
%, pouze u úlohy 3 a 4 měli žáci nižší úspěšnost, a to 41 % a 44 %. Nízkou úspěšnost
v těchto úlohách vidíme v typu, neoblíbenosti úloh a nižší frekvenci práce s těmito typy
úloh. Úloha 3 byla zaměřena na řazení vět, které obecně dělá žákům problém. Úloha 4
byla zaměřena na práci s metodou I.N.S.E.R.T. u níž jsme předpokládali, že bude pro
žáky snadná a srozumitelná. Naše předpoklady se však nepotvrdily, výsledky žáků, kteří
metodu nevyužili, byly o 50 % lepší než žáků s metodou I.N.S.E.R.T. Výsledky takto
dopadly nejspíše z toho důvodu, že žáci se s tímto typem úloh nesetkávají příliš často a
text, který jsme vytvořili, byl nejspíš moc dlouhý. Naopak úlohy, které byly zaměřeny
na popis obrázků, doplňování pojmů do textu a myšlenkové mapy, měly u žáků dobré
výsledky.
Stanovený cíl diplomové práce, zjištění úrovně práce s textem, byl splněn.
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