
 

 

 

 

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

 

Bc. Ivana Špilínková 

 

 

Výuka středoškolských učitelů fyziky, jejichž žáci pokračují 

ve studiu fyziky na vysoké škole 

 

 

Katedra didaktiky fyziky MFF UK 

 

 

Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. 

Studijní program: Fyzika 

Studijní obor: Učitelství fyziky 

 

 

Praha 2020

https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=418d6ef508fc18bd952328c79a9a19e4&tid=1&redir=sezn_ucit&kod=11034


Mé největší poděkování patří doc. Vojtěchu Žákovi za všechny konzultace, 

připomínky, rady a pomoc a za trpělivé a vstřícné vedení při psaní této diplomové 

práce. 

Dále děkuji všem učitelům zapojeným do výzkumu za možnost účasti na jejich 

výuce a za ochotu podělit se se mnou o své zkušenosti. 

Moc si vážím také důvěry a pochopení ze strany rodiny a všech přátel, kteří mě 

během psaní podporovali. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně a výhradně 

s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. 

 

Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající 

ze zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost, 

že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce jako 

školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona. 

 

V Praze dne 25. 5. 2020 Bc. Ivana Špilínková 

 



Název práce: Výuka středoškolských učitelů fyziky, jejichž žáci pokračují ve studiu 

fyziky na vysoké škole  

Autorka: Bc. Ivana Špilínková 

Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky  

Vedoucí diplomové práce: doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., katedra didaktiky 

fyziky 
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ke zlepšení kvality výuky fyziky na středních školách. Při výzkumu jsme se zaměřili 

na tyto dvě otázky: Které parametry kvality jsou typické pro výuku vedenou učiteli 

fyziky, jejichž studenti pokračují ve studiu na MFF UK? Jak učitelé působí na 

fyzikálně nadané a motivované žáky? Jako výzkumný plán byla zvolena případová 

studie. Konkrétně jsme se zaměřili na výuku tří učitelů, jejichž žáci pokračují ve 

zvýšené míře ve studiu fyziky na vysoké škole. Kvantitativní část, v rámci které 

probíhalo pedagogické pozorování výuky, byla pojata jako výzkum ex-post-facto. 

Následovala kvalitativní část, ve které byly ke sběru dat využity polostrukturované 

rozhovory, díky kterým byly získané informace zasazeny do širšího kontextu. 

Výsledky výzkumu ukázaly, že naplnění některých parametrů je pro výuku daných 

učitelů společné (např. fyzikální odbornost, matematický model, abstraktní 
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1 Úvod 

Jako budoucí učitelka fyziky bych ráda získala co nejvíce informací o tom, jaké 

přístupy ve výuce jsou pro žáky nejvhodnější a díky kterým dosahují nejlepších 

výsledků. Je pro mě důležité zaujmout k výuce takový postoj, aby žáky výuka fyziky 

bavila, ale zároveň aby je také obohacovala a inspirovala k pokračování ve studiu 

tohoto oboru. Domnívám se, že nejvíce podnětů, jak nejlépe vyučovat fyziku, je 

možné získat přímo od učitelů fyziky, jejichž žáci dosahují dobrých výsledků.  

 

Uvítala jsem proto možnost zvolit si jako téma diplomové práce pozorování výuky 

těch učitelů fyziky, jejichž žáci pokračují ve zvýšené míře ve studiu fyziky na vysoké 

škole. Za takové žáky můžeme považovat například ty, kteří si po dokončení střední 

školy podali přihlášku na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy (MFF 

UK). Při nástupu na tuto fakultu vyplňují studenti prvního ročníku vstupní dotazník 

(viz Příloha 1). Díky tomuto dotazníku je možné zjistit informace týkající se 

například trvalého bydliště (kraj) a také například výčet ostatních fakult, na které si 

student podal přihlášku. Dále je v dotazníku uvedena tabulka s akcemi pořádanými 

MFF UK pro žáky středních škol, ve které mohou studenti vyznačit, o kterých akcích 

slyšeli, kterých akcí se zúčastnili a jaký z nich měli dojem. Další tabulka je zacílena 

na studentské soutěže, ke kterým mají studenti dopsat informace o svých výsledcích 

a úspěších. V závěru dotazníku studenti uvádějí, co je přimělo k rozhodnutí jít 

studovat na MFF UK a jaké mají plány do budoucna. Mimo jiné se ale mezi již 

zmíněnými položkami dotazníku objevuje otázka zabývající se tím, na jaké střední 

škole studovali a jaký učitel fyziky měl pozitivní vliv na rozhodnutí pro studium na 

MFF UK. Pro téma této diplomové práce jsou důležité zejména tyto dvě informace, 

protože nás mohou dovést k učitelům fyziky, kteří své žáky významně motivují 

k pokračování ve studiu fyziky. 

 

Cílem této diplomové práce je tedy prozkoumat, čím se vyznačuje výuka učitelů 

fyziky, jejichž žáci si na konci střední školy podávají přihlášku ke studiu fyziky na 

Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. Toto zjištění by mohlo přispět ke 

zlepšení kvality výuky fyziky na středních školách a následnému zvýšení počtu 

uchazečů o studium fyziky na MFF UK, případně na dalších vysokých školách, kde 

je možné studovat fyziku.  



2 

 

Při výzkumu jsme se zaměřili na tyto dvě otázky: Které parametry kvality jsou 

typické pro výuku vedenou učiteli fyziky, jejichž studenti pokračují ve studiu na MFF 

UK? Jak učitelé působí na fyzikálně nadané a motivované žáky?
1
 Na základě 

dřívějších výzkumů totiž předpokládáme, že kvalita výuky souvisí spíše 

s konkrétními učiteli než s celými školami (Day, 2012, s. 10). Výzkumník zabývající 

se empiricky kvalitou výuky tedy využívá „seznam“ charakteristik, parametrů apod., 

které se týkají působení daného učitele. To však vede k různým omezením (např. 

v hloubce a šířce zkoumání kvality výuky). Podstatná je tedy interpretace výsledků a 

obezřetnost při formulování závěrů o kvalitě dané výuky (Žák & Martínková, 2017, 

s. 75‒76). 

 

V části diplomové práce následující po úvodu je představena zvolená metodologie 

výzkumu (kapitola 2). Podkapitola 2.1 nás seznamuje s výzkumným plánem. Další 

podkapitoly se zabývají tím, jak byli vybráni učitelé, jejichž výuka byla pozorována 

(2.2), jakým způsobem byla tato výuka posuzována (2.3) a jak probíhal zácvik 

pozorovatelky k samostatnému pozorování (2.4). Dále jsou zde uvedeny informace 

týkající se tříd vybraných k pozorování, počtu pozorovaných hodin (podkapitola 2.5) 

a způsobu následného zpracování získaných dat (podkapitoly 2.6 a 2.7). Poslední 

podkapitola (2.8) je zaměřena na rozhovory s učiteli, díky kterým došlo k doplnění 

poznatků získaných na základě pozorování. 

 

Kapitola 3 této diplomové práce je zaměřena jednak na výsledky kvantitativní části 

výzkumu (podkapitoly 3.1, 3.2), která shrnuje informace týkající se četnosti výskytu 

parametrů kvality výuky a aritmetických průměrů na škálách parametrů, jednak na 

výsledky kvalitativní části výzkumu (podkapitola 3.3), ve které jsou představeny 

případy jednotlivých učitelů. V podkapitole 3.4 dochází k porovnání výuky těchto 

učitelů a jejich působení na žáky. 

 

V závěru (kapitola 4) jsou shrnuty výsledky týkající se pozorovaných vyučovacích 

hodin a informací získaných v rámci rozhovorů. Dále jsou zde uvedeny podněty pro 

MFF UK k možnému získání většího počtu uchazečů o studium fyziky a k pomoci 

učitelům fyziky na středních školách.  

                                                 
1
 Pojmy nadaný a motivovaný žák nedefinujeme, opíráme se o představu učitelů o těchto žácích. 
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2 Metodologie 

2.1 Úvod 

K řešení výzkumných otázek byl využit smíšený přístup – výzkum zahrnuje část 

kvantitativní (pozorování kvality výuky) i kvalitativní (rozhovory s učiteli). 

Kvantitativní část výzkumu byla pojata jako výzkum ex-post-facto. Data z této části 

byla sbírána metodou pedagogického pozorování. Pozorována byla výuka v běžných 

vyučovacích hodinách a dvouhodinových seminářích se snahou o co nejmenší 

interakci mezi pozorovatelkou a účastníky vyučovacích hodin. K pozorování 

a posuzování výuky byl využit nástroj ZAKVAF, kterému se budeme věnovat dále. 

Na kvantitativní část výzkumu navázala kvalitativní část, která byla realizována 

pomocí polostrukturovaných rozhovorů s učiteli. Díky této části výzkumu mohly být 

informace získané na základě pozorování zasazeny do širšího kontextu. 

 

Výzkumným plánem byla tedy případová studie, jejímž cílem bylo prozkoumat 

výuku několika učitelů fyziky – konkrétně jsme se zaměřili na tři učitele ze středních 

škol, jejichž žáci pokračují ve zvýšené míře ve studiu fyziky na vysoké škole. Při 

provádění výzkumu byl kladen důraz na zkoumání případu jako integrovaného 

systému v co nejpřirozenějším prostředí a využití více zdrojů ke sběru dat (srov. Yin, 

2003, s. 13‒14, cit. podle Švaříček et al., 2007, s. 97‒98).  Závěry výzkumu nelze 

samozřejmě příliš zobecnit, nicméně mohou být přínosem, impulsem a inspirací pro 

další výzkumy zabývající se kvalitou fyzikálního vzdělávání. 

  

2.2 Výběr učitelů 

Prvním krokem při psaní této diplomové práce bylo shromáždění co největšího počtu 

dotazníků, které jsou administrovány studentům nastupujícím do prvního ročníku 

MFF UK. Po několikatýdenním hledání a kontaktování různých osob z MFF UK 

byly nalezeny dotazníky z let 2014, 2015, 2016 a 2018. Ostatní ročníky nejsou podle 

našich informací dostupné.  
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Při převádění dotazníků do elektronické podoby byla přepsána tato data: rok nástupu 

na MFF UK, studijní obor, číslo dotazníku, střední škola a učitel fyziky. Následně 

bylo určeno pořadí učitelů podle toho, kolik jejich žáků odešlo studovat MFF UK. 

Smyslem této diplomové práce bylo zaměřit se hlavně na studenty oboru fyzika 

a učitelství
2
, proto bylo při řazení vyučujících postupováno takto: učitelům fyziky, 

kteří byli zmíněni studenty matematiky nebo informatiky, byl přiřazen jeden bod; 

učitelům fyziky, jejichž studenti pokračovali ve studiu fyziky nebo učitelství, byly 

přiřazeny dva body. Tímto postupem vzniklo pořadí středoškolských učitelů fyziky, 

kteří by mohli být přínosní pro tuto fakultu.  

 

Výběr učitelů, jejichž výuka mohla být zkoumána, byl tedy proveden na základě 

výsledků plynoucích ze zpracovaných dotazníků. Prvních pět vyučujících bylo 

kontaktováno během listopadu doc. Vojtěchem Žákem, který se na ně obrátil 

s prosbou o spolupráci při tvorbě této diplomové práce. Kladnou odpověď obdržel od 

tří z nich. Následně byli o svolení k pozorování jejich výuky požádáni ředitelé 

daných škol. Konkrétně se jednalo o školy tohoto typu: veřejné gymnázium, 

soukromé gymnázium, veřejné technické lyceum. Všechny tyto školy se nacházejí 

v Praze. 

 

2.3 Výzkumný nástroj k pozorování 

K pozorování výuky fyziky a posuzování její kvality byl využit standardizovaný 

nástroj ZAKVAF vytvořený V. Žákem s cílem zkoumání kvality výuky fyziky na 

gymnáziu (Žák, 2018, s. 29‒38). Zkonstruován byl mimo jiné na základě názoru 

pedagogů, obecných didaktiků, didaktiků fyziky a fyziků. Můžeme jej popsat jako 

pozorovací výzkumný nástroj s ratingovým systémem.  

 

Nástroj ZAKVAF zahrnuje 26 parametrů (indikátorů) kvality výuky fyziky, které 

umožňují předem strukturovanou reflexi výuky. Jsou v něm obsaženy oborově 

neutrální charakteristiky i charakteristiky specifické pro fyziku. Parametry byly 

rozděleny do čtyř okruhů: Podmínky a jejich využití; Organizace, formy a metody 

výuky; Motivace a hodnocení; Komunikace a výchova. Zaměřují se na činnosti 

                                                 
2
 V dotaznících není možné rozeznat, jaké obory si zvolili studenti učitelství, ale ze zkušenosti víme, 

že si většina studentů vybírá jako jeden z předmětů fyziku. 
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učitele i žáků a jejich vzájemnou interakci. Uvedené parametry vystihují představu 

expertů o tom, že se vyskytla žádoucí kvalita výuky fyziky. Informace týkající se 

validity a reliability tohoto výzkumného nástroje jsou dohledatelné v knize Žáka 

(2018, s. 33‒35). 

 

Součástí tohoto nástroje je také záznamový arch (viz Příloha 2) určený k zapisování 

poznatků získaných během pozorování jednotlivých vyučovacích hodin. Každý 

parametr je slovně charakterizovaný čtyřstupňovou škálou, jejíž jednotlivé stupně 

vyjadřují míru naplnění daného parametru (viz Příloha 3). Zároveň je u některých 

parametrů možné zohlednit fakt, že se v pozorované výuce vůbec nevyskytly. 

Jednotlivé stupně škály můžeme hrubým odhadem charakterizovat takto: 

N parametr se nevyskytl, nebyl pozorován 

-- parametr se vyskytl, ale zcela nevydařeně 

- parametr se vyskytl, ale málo vydařeně 

+ parametr se vyskytl celkem vydařeně 

++ parametr se vyskytl mimořádně vydařeně 

 

2.4 Zácvik pozorovatelky  

Výzkumnice, autorka této diplomové práce, byla postupně zacvičena při pozorování 

a posuzování celkem pěti vyučovacích hodin fyziky. Zacvičení probíhalo tak, že 

výuku sledovali nezávisle na sobě jak výzkumnice, tak již zacvičený výzkumník, 

vedoucí této diplomové práce. Nezávisle na sobě výuku posoudili pomocí 

výzkumného nástroje ZAKVAF a potom společně diskutovali rozdíly v hodnocení. 

V diskuzích se zejména upřesňoval význam slovního vymezení škál jednotlivých 

parametrů kvality výuky. Z pěti pozorování se u tří jednalo o sledování 

videozáznamu vyučovacích hodin, následující dvě hodiny byly pozorovány v reálné 

výuce.  

  

Výsledkem bylo dosažení procenta shody mezi výzkumníky lepšího než 

v předchozích výzkumech, příp. srovnatelného s nimi. Zatímco v dřívějších 

výzkumech (Žák & Martínková, 2017, s. 79, resp. Žák, 2006, s. 69–72) byla zjištěna 

naprostá shoda v přibližně 63 %, resp. 56 %, shoda s rozdílem 1 stupně ve 27 % 

(v obou výzkumech), s rozdílem 2 stupňů ve 0 %, resp. 2 %, s rozdílem 3 stupňů 
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v 0 % (v obou výzkumech) a neshoda v 10 %, resp. 15 % případů, během zacvičení 

zde bylo dosaženo těchto hodnot (ve stejném pořadí): 70 %, 20 %, 0 %, 0 % a 10 %. 

 

2.5 Postup pozorování výuky jednotlivých učitelů  

U každého učitele proběhlo během školního roku 2019/2020 pozorování jednak 

běžných vyučovacích hodin, jednak seminářů. Všichni učitelé zapojeni do výzkumu 

byli muži. Z důvodu anonymity jim byla v textu změněna jejich skutečná křestní 

jména. Základní informace týkající se daných učitelů jsou tedy následující: 

 učitel Aleš: vyučuje na soukromém gymnáziu 

 učitel František: vyučuje na veřejném gymnáziu 

 učitel Roman: vyučuje na veřejném technickém lyceu 

 

U Aleše bylo pozorováno 5 vyučovacích hodin v 7. ročníku osmiletého gymnázia, 

což odpovídá 3. ročníku čtyřletého gymnázia, a dva dvouhodinové semináře 

v 8. ročníku osmiletého gymnázia.  

 

V případě Františka probíhalo pozorování běžných vyučovacích hodin ve 

2. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia (3 + 3 hodiny). Dvouhodinový seminář byl 

pozorován ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia (v každém ročníku jeden).  

 

U Romana byly pozorovány 3 vyučovací hodiny ve 3. ročníku, 3 hodiny ve 

4. ročníku a dva dvouhodinové semináře ve 4. ročníku.  

 

Tabulka 1 ukazuje počty vyučovacích hodin pozorovaných v jednotlivých měsících. 

Dvouhodinový seminář byl započten jako dvě vyučovací hodiny. 

 

Tabulka 1: Rozdělení počtu pozorovaných hodin podle učitelů a měsíců 

 prosinec leden únor březen 

Aleš 0 2 4 3 

František 0 4 6 0 

Roman 2 4 4 0 
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2.6 Četnost výskytu parametrů kvality výuky 

Relativní četnost výskytu jednotlivých parametrů byla rozdělena do tří intervalů 

(Žák, 2018, s. 43). Procenta odpovídají tomu, jaké měl daný parametr zastoupení 

v celkovém počtu pozorovaných vyučovacích hodin. 

 nízký výskyt – od 0 % do 33 % (včetně) pozorovaných vyučovacích hodin – 

přiřazena hodnota 1 

 střední výskyt – od 34 % do 66 % (včetně) – přiřazena hodnota 2 

 vysoký výskyt – od 67 % do 100 % – přiřazena hodnota 3 

 

V tabulce s výsledky (viz Tabulka 2) jsou uvedeny četnosti výskytu pouze těch 

parametrů, které nejsou pozorovány automaticky. Parametry, které neobsahují 

možnost N (tj. parametr nebyl pozorován), jsou 1.2 Osobnost učitele, 2.8 Kritické 

myšlení, 4.2 Kultivace vztahu žáků, 4.3 Pracovní atmosféra, 4.4 Aktivní učení.  

 

2.7 Aritmetické průměry na škálách parametrů 

Aritmetické průměry na škálách jednotlivých parametrů byly určeny takto: Stupňům 

škály ‒..‒, ‒... +. ++ byly popořadě přiřazeny hodnoty ‒3, ‒1, +1, +3. Mezi požadavky 

na škálu patřilo, aby byla ekvidistantní a měla střed v nule. Díky tomuto 

kvantifikování bylo následně možné získané údaje jednoduše statisticky zpracovat. 

Pro jednotlivé parametry byl vypočítán aritmetický průměr. Jestliže se jednalo 

o parametr pozorovaný v dvouhodinovém semináři, byla jeho váha dvakrát větší než 

váha parametrů z běžných vyučovacích hodin. 

 

Po spočítání aritmetických průměrů byl každému parametru přiřazen nejbližší stupeň 

škály. Při četnosti parametru nižší než 33 % bylo parametru přiřazeno označení 

„nedef.“ (viz Tabulka 3). Pokud nebylo možné jednoznačně určit, kterému stupni 

škály odpovídá aritmetický průměr (např. pokud vyšla hodnota aritmetického 

průměru 2), je v této tabulce uvedena odpovídající dvojice symbolů (např. +, ++). 
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2.8 Rozhovory s učiteli 

Tato, kvalitativní část výzkumu byla provedena začátkem dubna roku 2020, kdy už 

byla ukončena pozorování všech vyučovacích hodin. Kvůli omezením plynoucím 

z výskytu koronaviru COVID‒19 neprobíhaly rozhovory osobně, ale byly k tomuto 

účelu využity programy Skype a Microsoft Teams. Rozhovory byly vedeny jako 

polostrukturovaná interview. Otázky byly rozděleny do tří okruhů: faktografické 

otázky (A); otázky vztahující se přímo k pozorované výuce (B); další otázky, které se 

týkají studentů odcházejících studovat fyziku na VŠ (C). Otázky z okruhů A a C byly 

shodné pro všechny tři učitele. Týkaly se například jejich vzdělání a úvazku, práce 

s fyzikálně motivovanými a nadanými studenty a podpory učitelů ze strany MFF UK. 

Otázky z okruhu B byly vytvořeny pro každého učitele zvlášť s ohledem na data 

z pozorovaných hodin. Zaměřili jsme se hlavně na odlišnosti oproti ostatním 

vyučujícím a specifické rysy výuky daného učitele. V této části byl tedy rozhovor 

orientován na parametry, které jsou typické pro daného vyučujícího, ale též na 

parametry, které nebyly u tohoto učitele (na rozdíl od jeho dvou kolegů) pozorovány. 

V příloze 4 jsou pro ukázku uvedeny otázky určené k rozhovoru s učitelem Alešem. 
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3 Výsledky 

V podkapitolách 3.1 a 3.2 jsou shrnuty výsledky získané na základě pozorování 

výuky jednotlivých učitelů. V podkapitole 3.3 jsou v rámci případů výuky 

jednotlivých učitelů tato data doplněna o informace získané během rozhovorů. 

Podkapitola 3.4 propojuje všechny shromážděné poznatky a porovnává výuku 

daných učitelů. V Příloze 5 je uveden autenticky vyplněný záznamový arch z jedné 

vyučovací hodiny. Míra naplnění jednotlivých parametrů v konkrétních vyučovacích 

hodinách daných učitelů je uvedena v Příloze 6. 

 

3.1 Četnosti výskytu parametrů kvality 

V tabulce 2 jsou uvedeny četnosti výskytu parametrů, které charakterizují výuku 

vybraných tří učitelů. Vyšší četnost výskytu těchto parametrů ukazuje, že byl daný 

parametr ve výuce pozorován poměrně často (67 % až 100 % vyučovacích hodin), 

což může být vnímáno pozitivněji než nižší četnost
3
. 

 

Z výsledků uvedených v Tabulce 2 je zřejmé, že vysoká četnost výskytu je pro 

všechny učitele shodná u parametrů 1.1 Fyzikální odbornost, 1.3 Tvořivost učitele, 

2.4 Střídání metod výuky, 2.6 Abstraktní představivost, 2.7 Logické myšlenkové 

postupy, 2.9 Struktura poznatků, 3.3 Propojení s praxí, 3.6 Aktivita žáků, 3.7 Nároky 

na žáky, 4.1 Vyjadřování žáků. Naopak nízká četnost výskytu spojuje tyto tři učitele 

u parametrů 2.2 Heuristická metoda, 2.3 Experimenty, 2.10 Práce s textem, 

3.4 Ostatní předměty. Pro zbývající parametry byly z hlediska četnosti výskytu u 

daných učitelů pozorovány odlišné výsledky (například 1.4 Využití pomůcek, 

3.5 Umění, kultura). V následujícím textu bude tento pohled na výuku doplněn 

a prohlouben. 

 

 

 

                                                 
3
 Při zpracování výsledků u učitele Aleše nastala situace, kdy četnost vyšla 33,3 % (3.8 Využití 

hodnocení) a 66,7 % (3.5 Umění, kultura). Tyto hodnoty byly zaokrouhleny dolů, a danému parametru 

byla tedy přiřazena hodnota 1 (v případě četnosti 33,3 %) a 2 (pro četnost 66,7 %). 
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Tabulka 2: Četnosti výskytu parametrů kvality rozdělené do intervalů (hvězdičkou * 

jsou označeny parametry, které byly na základě předchozích výzkumů označeny jako 

málo reliabilní) 

Parametr Aleš František Roman 

1.1 Fyzikální odbornost 3 3 3 

1.3 Tvořivost učitele * 3 3 3 

1.4 Využití pomůcek 1 2 3 

2.1 Výklad 3 1 3 

2.2 Heuristická metoda 1 1 1 

2.3 Experimenty 1 1 1 

2.4 Střídání metod výuky 3 3 3 

2.5 Matematický model 3 3 2 

2.6 Abstraktní představivost 3 3 3 

2.7 Logické myšlenkové postupy * 3 3 3 

2.9 Struktura poznatků 3 3 3 

2.10 Práce s textem 1 1 1 

3.1 Zájem žáků 3 3 2 

3.2 Zájem o fyziku * 3 1 1 

3.3 Propojení s praxí 3 3 3 

3.4 Ostatní předměty 1 1 1 

3.5 Umění, kultura 2  1 2 

3.6 Aktivita žáků 3 3 3 

3.7 Nároky na žáky 3 3 3 

3.8 Využití hodnocení 1  3 1 

4.1 Vyjadřování žáků 3 3 3 
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3.2 Aritmetické průměry na škálách parametrů kvality 

Tabulka 3 shrnuje výsledky týkající se aritmetických průměrů, kterým byly přiřazeny 

nejbližší stupně škály (konkrétně ‒..‒│‒│+│+.+, případně „nedef.“). Za hodnotnější 

považujeme vyšší stupeň škály (odpovídá většímu aritmetickému průměru).  

 

Na první pohled je z Tabulky 3 patrné, že se u všech učitelů vyskytují pouze 

pozitivní stupně škály (+, ++), případně „nedef.“. Shoda mezi učiteli nastává pro 

stupeň ++ u parametrů 1.1 Fyzikální odbornost, 2.5 Matematický model, 2.6 

Abstraktní představivost, 2.9 Struktura poznatků, 4.1 Vyjadřování žáků, 4.2 

Kultivace vztahu žáků, 4.3 Pracovní atmosféra. Stupně + dosahují učitelé shodně 

u parametrů 2.7 Logické myšlenkové postupy, 2.8 Kritické myšlení. V ostatních 

parametrech se výuka jednotlivých učitelů z hlediska aritmetických průměrů liší 

(například 1.4 Využití pomůcek, 3.5 Umění, kultura). 

 

Tabulka 3: Aritmetické průměry na škálách parametrů kvality (hvězdičkou * jsou 

označeny parametry, které byly na základě předchozích výzkumů označeny jako 

málo reliabilní) 

Parametr Aleš František Roman 

1.1 Fyzikální odbornost ++ ++ ++ 

1.2 Osobnost učitele ++ ++ + 

1.3 Tvořivost učitele * ++ ++ + 

1.4 Využití pomůcek  nedef. +, ++ + 

2.1 Výklad ++ nedef. ++ 

2.2 Heuristická metoda nedef. nedef. nedef. 

2.3 Experimenty nedef. nedef. nedef. 

2.4 Střídání metod výuky ++ ++ +, ++ 

2.5 Matematický model ++ ++ ++ 

2.6 Abstraktní představivost ++ ++ ++ 

2.7 Logické myšlenkové postupy * + + + 
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Parametr Aleš František Roman 

2.8 Kritické myšlení * + + + 

2.9 Struktura poznatků ++ ++ ++ 

2.10 Práce s textem nedef. nedef. nedef. 

3.1 Zájem žáků + ++ + 

3.2 Zájem o fyziku * + nedef. nedef. 

3.3 Propojení s praxí ++ +, ++ + 

3.4 Ostatní předměty nedef. nedef. nedef. 

3.5 Umění, kultura +, ++ nedef. + 

3.6 Aktivita žáků ++ ++ + 

3.7 Nároky na žáky ++ ++ +, ++ 

3.8 Využití hodnocení nedef.  ++ nedef. 

4.1 Vyjadřování žáků ++ ++ ++ 

4.2 Kultivace vztahu žáků ++ ++ ++ 

4.3 Pracovní atmosféra ++ ++ ++ 

4.4 Aktivní učení ++ + + 

 

3.3 Případy kvality výuky jednotlivých učitelů – propojení 

kvantitativních a kvalitativních zjištění 

Následující oddíly podkapitoly 3.3 týkající se výuky jednotlivých učitelů shrnují 

spíše kvantitativní poznatky získané na základě pozorování vyučovacích hodin 

s informacemi zjištěnými během rozhovorů, které byly zaměřené na charakteristické 

rysy výuky daného učitele. Text je u každého učitele rozdělen na dvě části – první 

část se týká parametrů pozorovaných při výuce, druhá část je zaměřena na práci 

s nadanými a motivovanými žáky a na vztah daného učitele k MFF UK. Všechna 

zjištění uvedená ve druhé části jsou získána na základě rozhovorů, protože 

pozorování výuky nebylo explicitně orientováno na poznatky týkající se nadaných 
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a motivovaných žáků a na vztah k MFF UK. Výrazy uvedené v uvozovkách byly 

řečeny během rozhovoru přímo daným učitelem. 

 

3.3.1 Případ Aleše – učitele se vztahem k historii, který zařazuje do výuky 

moderní technologie 

Aleš má vystudovaný bakalářský obor obecná fyzika, magisterský obor teoretická 

fyzika a v současné době ještě pokračuje v doktorském studiu na MFF UK v oboru 

teoretická fyzika a astrofyzika. Bakalářské i magisterské studium absolvoval 

prezenčně, doktorské studuje posledních pět let kombinovaně. Vyučovat začal 

nejprve na jiném soukromém gymnáziu, kde působil dva roky a jeho úvazek byl 

tvořen pouze čtyřmi až šesti hodinami týdně. Poté přešel na nynější soukromé 

gymnázium, na kterém letos vyučuje osmým rokem. Celkově má tedy za sebou deset 

let učitelské praxe. Jeho současný úvazek se skládá z výuky fyziky a seminářů 

zaměřených na vybrané úlohy z fyziky, pokročilou matematiku a robotiku. 

Dohromady vyučuje 15 hodin týdně. Dvakrát až třikrát do roka přednáší na 

tzv. večerní univerzitě pro dospělé, která je tímto gymnáziem organizována. 

Pozorování běžných vyučovacích hodin probíhalo v septimě a pozorování seminářů 

v oktávě. 

 

Z výsledků získaných na základě pozorovaných vyučovacích hodin plyne, že je 

v Alešově výuce výrazně zastoupen výklad (2.1, četnost 3, ++). Aleš v rozhovoru 

uvedl, že tento přístup je daný i typem školy. Jednou z jejích priorit je, aby se žáci 

posunuli ve vzdělávání co nejdále. Zařazování různých aktivit do výuky by podle 

Aleše zpomalovalo proces získávání informací. Tento přístup také zdůvodňuje tím, 

že fyzika má v rozvrhu malou hodinovou dotaci, takže na jiné činnosti nezbývá příliš 

času. Zároveň se prý učitelé této školy snaží o rozvíjení kompetence k učení tím, že 

žákům zadávají k samostudiu různá témata, která žáci následně prezentují svým 

spolužákům, a učí se tedy navzájem. Žáci, kteří mají zájem o praktické aktivity 

v rámci fyziky, se mohou zapsat do robotických dílen. 

 

Ve výuce Aleš často doplňoval výklad různými animacemi a aplety, což souvisí 

s vysokou četností u parametru tvořivost učitele (1.3, četnost 3, ++, méně reliabilní).  

Zároveň s tímto faktem souvisí naopak nízká četnost u parametrů pomůcky 
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(1.4, četnost 1) a experimenty (2.3, četnost 1). Aleš k tomuto zjištění v rozhovoru 

uvedl:  

 

„Snažím se tento přístup využívat ve všech třídách, protože špatně kreslím a obrázky 

na tabuli se nedají rozhýbat, takže se na nich těžko vysvětluje, jak něco funguje. 

V současné době už existuje spousta apletů – například od Vaščáka.“ 

 

Animace a aplety podle Aleše fungují vždy a většinou mají možnost pauzy, 

zpomalení nebo změny některých parametrů, což může být výhodou oproti 

experimentování ve třídě. Dále uvedl, že mimo jiné také pouští studentům ve výuce 

i dokumenty – například Velký, větší, největší (vysvětlení interference vlnění) nebo 

Byl jednou jeden vynálezce (příběh M. Faradaye). Podle jeho zkušeností vnímají žáci 

sledování dokumentů jako odpočinkovou aktivitu, ale v testech se následně ukazuje, 

že jim v paměti zůstává poměrně dost poznatků.  

 

Předvádění demonstračních experimentů ve výuce nemá Aleš podle svých slov rád 

kvůli tomu, že se ve škole nenachází dostatečné množství pomůcek, často se stává, 

že nefungují, nebo pokus dopadne pokaždé jinak, a ztratí tím podstatnou část hodiny. 

Laboratorní cvičení jsou určena pouze pro žáky nižšího gymnázia. V rámci nich mají 

možnost některé pomůcky (například ampérmetr) vidět, a Aleš tedy nepovažuje za 

nutné nosit jim je do výuky při probírání dané látky na vyšším gymnáziu. Na konci 

nižšího gymnázia skládají žáci praktickou maturitu, v rámci které musí předvést dané 

měření, zpracovat výsledky a tím prokázat, že se s praktickou fyzikou dostatečně 

seznámili.  

 

Z pozorování plyne, že Aleš se na rozdíl od Romana a Františka snaží ve výuce 

výrazněji vzbuzovat u žáků zájem o fyziku (3.2, četnost 3, +, méně reliabilní). 

Projevuje se to například tím, že zmiňuje užitečnost fyziky a mluví o ní jako 

o „krásné a důležité disciplíně“. V rozhovoru uvedl, že se ve výuce snaží o to, aby 

dával žákům okolní svět smysl. Díky různým zajímavostem prý snáz udržuje 

pozornost i těch žáků, kteří se jinak fyzice dál věnovat nechtějí. V anketě na konci 

roku, kterou vyplňují žáci každému učiteli, se prý objevují věty typu: „Fyziku sice 

dělat nebudu, ale bylo to super, něco jsem si z toho odnesla, hodiny mě bavily.“ Aleš 
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se podle svých slov snaží u žáků vypěstovat k fyzice kladný vztah a nezkazit jim to, 

že je baví a mají ji rádi. 

 

S předchozím zjištěním by mohlo souviset i hodnocení u parametru propojení s praxí 

(3.3, četnost 3, ++). Aleš ve výuce často uváděl různé aplikace z běžného života 

a navazoval na zkušenosti svých žáků. Pro žáky měl připravené také různé aplikační 

úlohy. Podle Alešova názoru není nutné pamatovat si vzorce, ale podstatné je 

pochopit princip fungování nějakého přístroje z běžného života (například nabíječky 

na mobilní telefon), díky čemuž se jim získané informace (například 

o transformátoru) uloží hlouběji do paměti. Dále uvedl, že může být pro žáky 

užitečné umět si udělat nějaký odhad (například o spotřebě elektrospotřebičů nebo 

délce brzdné dráhy). Zároveň ale tento přístup není podle něj možné uplatnit u všech 

témat, komplikované je to třeba v případě speciální teorie relativity. 

 

Aleš propojoval na poměrně vysoké úrovni fyziku s uměním a kulturou 

(3.5, četnost  2, +, ++). K tomuto parametru se vztahuje například informování žáků 

o životě nějakého vědce nebo o historickém kontextu daného objevu. Během 

výzkumu byla u Aleše pozorována úvodní hodina ke speciální teorii relativity, která 

byla celá věnována právě historii. Aleš k tomuto faktu uvedl, že obdobně postupuje 

i při probírání začátku molekulové fyziky, kdy věnuje historickým událostem dvě až 

tři vyučovací hodiny. Pokud narazí při výuce na nějaké významné osobnosti 

(například I. Newtona nebo A. Einsteina), zmíní se žákům o jejich životě. Považuje 

za důležité, aby žáci uměli daný poznatek zařadit do kontextu doby. V některých 

testech prý následně pokládá jednu otázku na událost z historie, která žáky zaujala. 

 

Ve vyučovacích hodinách se žáci projevovali velmi aktivně (4.4, ++). V rámci 

výzkumu bylo pozorováno, že sami například Alešovi navrhli, čemu by se chtěli 

věnovat v rámci semináře určeného k opakování k maturitě. Spíše než o procházení 

jednotlivých maturitních otázek měli zájem o témata, na která nezbývá ve výuce 

příliš času. Aleš prý tedy následně svoji výuku jejich požadavku přizpůsobil. 

K tomuto zjištění Aleš v rozhovoru uvedl: 

 

„O takový přístup se snaží učitelé napříč celým gymnáziem. Cílem je vychovávat 

žáky k zodpovědnosti za vlastní studium, kterou budou potřebovat při následném 
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studiu na vysoké škole. Tam budou mít také jistou volnost ve výběru předmětů 

a témat, která by je zajímala. Žáci si tedy mohou říct, co by chtěli dělat, navrhnou 

formu a obsah výuky, a já tomu následně přizpůsobím probírané téma.“ 

 

Podle Alešových slov jsou žáci už od primy vedeni k tomu, aby se v hodinách ptali 

na všechno, čemu nerozumí nebo co je zajímá. Zároveň je podporuje v aktivitě, 

mluvení a diskutování. Na rozvíjení těchto kompetencí jsou prý také zaměřené 

projektové týdny, v rámci kterých žáci dostanou zadané téma, ale sami si řídí, jak jej 

zpracují. 

 

Práce učitele Aleše s fyzikálně nadanými a motivovanými žáky 

Fyzikálně nadaný žák se podle Aleše vyznačuje ve výuce tím, že má oproti svým 

spolužákům více dotazů a zajímavá řešení zadaných úloh. Tito žáci se také většinou 

hlásí na seminář, v rámci kterého se seznámí i s derivováním, integrováním 

a řešením diferenciálních rovnic. Výhodou tohoto gymnázia je, že zde studuje malý 

počet žáků, tudíž si může učitel více všímat jejich nadání. Rozpoznat talent se dá 

podle Aleše v průběhu kvarty nebo kvinty (8letého gymnázia). Žáci na tomto 

gymnáziu se však vyznačují tím, že je baví téměř všechno, a trvá jim proto delší 

dobu, než si vyberou, co by chtěli dál studovat. 

 

Motivovaným a nadaným žákům doporučuje různé on-line kurzy nebo mimořádné 

studium na MFF UK. Vhodnými předměty jsou pro ně podle Aleše například algebra 

nebo mechanika s profesorem Jiřím Podolským. Dále uvedl, že tyto žáky baví, když 

jim v hodinách zadává náročnější otázky a úlohy na přemýšlení, i když mu jejich 

vymýšlení zabírá hodně času. Nadaní a motivovaní žáci se rádi účastní různých 

soutěží (například Fyziklání, Fykos, Náboj, Výfuk), ale bývá to náročné na organizaci 

mimo jiné kvůli tomu, že žáci jsou většinou nadaní i v jiných oblastech, a účastní se 

tedy soutěží i z jiných předmětů. Úlohy z fyzikální olympiády podle Alešových slov 

žáky moc nebaví, protože je jejich řešení příliš přímočaré. 

 

Svůj vliv na žáky způsobující, že odcházejí ve zvýšené míře studovat na MFF UK, si 

vysvětluje tím, že s nimi buduje dobré vztahy a navzájem si věří. Z rozhovoru plyne, 

že se žáci k sobě navzájem i k Alešovi chovají slušně a mezi sebou si pomáhají. Aleš 

se je podle svých slov snaží motivovat, nadchnout pro fyziku, otevřít jim oči 
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a ukazovat jim cestu, která je v současné době ve vědě možná. Při výuce často mluví 

o MFF UK, protože může díky svým osobním zkušenostem předat žákům kompletní 

informace o studiu na této fakultě. Pro žáky může být podle něj zajímavé například 

to, že zná vyučované předměty a strukturu studia. 

 

Za přínosné ze strany MFF UK považuje Aleš například fakt, že to je výborná škola, 

která vychovává „skvělé lidi“, posouvá je, rozvíjí jejich analytické myšlení a pomáhá 

jim vytvořit si k fyzice takový vztah, aby ji měli i nadále rádi. Jako podporu pro svoji 

práci vnímá možnost zapsání žáků do mimořádného studia na MFF UK a využívání 

laboratoří k experimentování, na což ale bohužel Aleš nemá v současné době čas. 

 

Aleš uvedl, že by jako velký přínos a pomoc pro svoji práci uvítal vytvoření dobré 

učebnice fyziky pro střední školy. Mohly by podle něj vzniknout dvě úrovně – jedna 

pro běžnou výuku a druhá obsahující například i diferenciální počet. Dále by jej 

potěšilo, kdyby v rámci MFF UK vznikly on-line kurzy určené pro žáky středních 

škol. Uvědomuje si, že ne všichni mají možnost dojíždět do Prahy na přednášky 

pořádané touto fakultou. Takový materiál by mohl motivovat žáky ke studiu fyziky 

a učitelé by jej mohli využívat jako pomoc při přípravě výuky. Líbilo by se mu, 

kdyby postupně došlo k vybudování on-line vzdělávacího systému, který by byl 

užitečný také například v době uzavření škol.
4
 

 

Aleš se domnívá, že při výběru vysoké školy se žáci rozhodují podle kvality 

a systému výuky. Žáci, kteří jsou nadaní na fyziku, ale nerozhodnou se pokračovat 

ve studiu na MFF UK, odcházejí podle Alešových slov například na České vysoké 

učení technické (ČVUT), které podle Aleše žáci vnímají méně abstraktně a náročně. 

Aleš se domnívá, že studium na MFF UK by pro ně mohlo znamenat tvrdý náraz 

také proto, že na gymnáziu jsou vedeni k samostatnosti, mají větší volnost výběru 

témat, kterým by se rádi věnovali, a jsou zvyklí na hodiny vedené metodou diskuzí. 

Proto poměrně často volí spíše zahraniční školy, na kterých je jiný systém výuky než 

na vysokých školách v České republice. Tři žáci odešli podle Alešových slov po 

absolvování této školy studovat fyziku na významné světové univerzity v Cambridge 

a Oxfordu. Další žáci odešli studovat příbuzné obory (například inženýrství, 

                                                 
4
 Rozhovor byl proveden v dubnu roku 2020, kdy byly v České republice kvůli epidemii koronaviru 

uzavřeny všechny školy. 
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matematiku a informatiku) na Královskou univerzitu v Londýně, na univerzity 

v Edinburgu a ve Warwicku a na Humboldtovu univerzitu v Berlíně. Setkávají se 

tam například s řešením problémů v malých skupinách přímo s odborníky, ale 

zároveň na sobě musejí více pracovat.  

 

Jako doporučení pro MFF UK Aleš uvedl zjednodušení zápisu do mimořádného 

studia pro žáky středních škol (například jasným uvedením podmínek pro přijetí na 

webových stránkách MFF UK). Domnívá se, že by bylo vhodné vytipovat pár 

předmětů, které by mohly být pro žáky středních škol přínosné, a následně je v tomto 

studiu podporovat. Podle jeho slov pořádá MFF UK spoustu aktivit, je tedy důležité 

nepromeškat podchycení žáků a zprostředkovat jim například setkávání 

s vyučujícími z této fakulty, aby mohli včas navázat kontakt. 

 

3.3.2 Případ Františka – učitele se zájmem o své žáky, který často hodnotí jejich 

výkon a pokrok 

František vystudoval na MFF UK prezenčně obor učitelství matematiky a fyziky pro 

2. stupeň. Již třicátým rokem působí na gymnáziu, které sám absolvoval. Tento 

školní rok vyučuje na plný úvazek, který je složen z výuky fyziky, matematiky 

a seminářů z fyziky. Pozorování běžných vyučovacích hodin probíhalo ve 

2. a 4. ročníku a dále v rámci dvouhodinového semináře ve 3. a 4. ročníku; vše na 

4letém gymnáziu. 

 

Z pozorování vyučovacích hodin plyne, že do nich František nezařazuje příliš často 

výklad (2.1, četnost 1). František k tomuto zjištění uvedl, že takto probíhá typická 

výuka ve všech třídách. Dále dodal, že pokud vyučuje ve dvou paralelních třídách, 

neprobíhá v nich výuka stejně. Podle jeho slov se například stává, že některý z žáků 

vyvine v konkrétní třídě vlastní metodu řešení úlohy, ve které potom společně 

pokračují, a nazývají ji například „Tondy metoda“. František uvedl, že se tedy nedrží 

striktně postupů z učebnice, ale zohledňuje vývoj ve třídě. Je pro něj důležité udržet 

s žáky neustálý kontakt. Toho podle svých slov dociluje tím, že vede výuku metodou 

rozhovoru. Výhodu vidí v tom, že žáci díky tomu dávají větší pozor a snáz je do 

problému vtáhne. Dále uvedl: 
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„Rozhovor si rozmýšlím dopředu, mám v hlavě scénář, ale nedržím se ho pevně 

a nechci podle toho postupovat za každou cenu. Raději už pak reaguji na dění ve 

třídě. Pří přípravě na další hodinu si promítám vývoj v předchozí hodině a na 

základě toho si připravuji novou strukturu výuky.“ 

 

K tomu doplnil, že v začátcích své učitelské kariéry si dopředu procházel následující 

hodinu a sám sobě vymýšlel otázky, aby se mohl vžít do svých žáků a byl připraven 

na jejich následné dotazy. Podle svých slov se tímto stylem přípravy hodně naučil. 

 

V pozorovaných hodinách se neobjevil žádný experiment (2.3, četnost 1). Místo toho 

ale František navštěvuje se svými žáky demonstrační experimenty na MFF UK 

a Interaktivní fyzikální laboratoř (IFL) tamtéž. Volbu IFLu zdůvodnil v rámci 

rozhovoru tím, že se občas stává, že mají žáci během školního roku jenom jedno 

laboratorní cvičení (zbylé hodiny odpadnou), zatímco v tomto případě má v rozvrhu 

na experimentování vyhrazenu část dne. Výhodou podle Františka je, že jsou žáci 

v cizím prostředí a experimenty jsou pro ně zajímavější, protože se nacházejí na 

vědeckém pracovišti. Žáci se během experimentování prostřídají u všech úloh, takže 

se musejí po celou dobu soustředit. Pracují ve skupinách, takže si mohou zadání 

hlouběji promyslet nebo se případně doptají přítomných učitelů, kteří se jim mohou 

věnovat více než při běžné výuce. František se proto domnívá, že tato varianta 

experimentování má na jeho žáky větší dopad díky tomu, že pracují samostatněji 

a zároveň je mohou přítomní učitelé různými otázkami podněcovat k hlubšímu 

přemýšlení nad daným problémem. 

 

Na rozdíl od Aleše a Romana nepropojuje František výuku fyziky s uměním 

a kulturou (3.5, četnost 1). V rozhovoru uvedl, že by bylo dobré tyto souvislosti 

uvádět, ale nevýhodou v jeho případě podle něj je, že si fakta týkající se historie 

většinou nepamatuje. Pokud narazí na téma související s významnou osobností 

fyziky (například Galileo Galilei), zařadí prý pár informací o vědci a historickém 

vývoji daného objevu do prezentace, kterou si přichystá dopředu, protože by na 

takové téma nedokázal mluvit bez přípravy. V rozhovoru František uvedl, že se mu 

jednou stalo, že po něm žáci požadovali test na historické osobnosti místo testu 

s úlohami. 
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Nejvíce ze všech učitelů, jejichž výuka byla zkoumána, využívá František ve výuce 

hodnocení k motivaci svých žáků (3.8, četnost 3, ++). Projevuje se to například tím, 

že žáky chválí za jejich odpovědi na otázky, které v hodině zadává, nebo za nápady, 

se kterými během výuky přicházejí. František se domnívá, že hodnocení může 

konkrétního žáka motivovat k další práci a přispívat k jeho rozvoji. Je podle něj 

důležité, aby žák věděl, co je dobrá a co špatná cesta. V rozhovoru uvedl, že se 

například snaží „vypíchnout“, co je v řešení konkrétního žáka správné, aby na tom 

mohl později stavět. Dále doplnil, že žáky hodnotí nejčastěji intuitivně přímo 

v hodině, nijak si hodnocení předem nepromýšlí.  

 

František věnuje ve své výuce poměrně dost času zjišťování zájmu žáků o dané téma 

(3.1, četnost 3, ++). Část jedné z pozorovaných vyučovacích hodin věnoval například 

psaní zpětné vazby týkající se demonstračních experimentů, které navštívil se svými 

žáky na MFF UK. V jiné hodině v rámci semináře jej zase zajímalo, co si žáci 

zapamatovali z výuky během uplynulého pololetí. František k tomu v rozhovoru 

uvedl toto: 

 

„Tato aktivita je podle mě dobrá ze dvou důvodů. Zaprvé je to feedback pro mě 

týkající se toho, co si zapamatovali, co je zajímalo a co je oslovilo. Za důležitější ale 

považuji, aby si znovu zopakovali a projeli, co nového se dozvěděli. Doufám, že se 

jim získané poznatky lépe uloží díky tomu, že se k prožitému zážitku ještě jednou vrátí 

a oživí jej.“ 

 

Zároveň se domnívá, že se žáci díky psaní zpětné vazby učí také vyjadřovat 

a popisovat své myšlenky. Dále dodal, že se mu občas stává, že se ke čtení získané 

zpětné vazby dostane až během letních prázdnin. Za důležitější ale považuje přínos 

pro samotné žáky. Někdy si prý s žáky v rámci získání zpětné vazby povídá 

a doptává se na dojmy spojené s daným zážitkem. 

 

Vysoká četnost u parametru využití zájmu žáků (3.1) je daná také tím, že se František 

často během výuky zajímá o vztah žáků k danému tématu a snaží se v nich zájem 

probouzet a nadále jej udržovat. V hodinách se například ptá na jejich znalosti 

probíraných fyzikálních jevů z běžného života. František v rozhovoru uvedl, že díky 

tomu lépe udrží žáky v aktivitě a získané poznatky jsou lépe ukotveny, jestliže jsou 
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založeny na vlastních zkušenostech. Výhodu vidí také ve vzájemné asociaci, kdy 

může myšlenka jednoho žáka podnítit k přemýšlení dalšího. František prý svým 

žákům nerad vnucuje vlastní cestu, upřednostňuje raději nápady žáků.  

 

Práce učitele Františka s fyzikálně nadanými a motivovanými žáky 

Nadaného a motivovaného žáka pozná František podle toho, že se hlásí do týmových 

soutěží a olympiád, kvůli kterým za ním chodí i na konzultace nebo realizovat 

laboratorní část olympiády. Občas chodí za Františkem i mladší studenti, které 

nevyučuje, s tím, že by se také rádi účastnili některé soutěže. František je v tom 

podporuje například tím, že s nimi jezdí jako dozor na různé soutěže nebo přednášky, 

které si i žáci občas sami najdou. Zároveň také organizuje pro motivované žáky 

exkurze například na Akademii věd ČR a zve na besedy do školy bývalé studenty, 

kteří se fyzikou dále zabývají nebo k ní mají blízký vztah (například pokračují 

v jejím studiu na VŠ). 

 

V hodinách se František snaží nadané žáky motivovat a podporovat tím, že jim dává 

různé rozšiřující úlohy nebo projekty na dané téma, na základě kterých poté žáci 

vytvoří referát pro celou třídu, případně předvedou nějaký pokus. Tímto způsobem 

vede i jeden ze seminářů – na začátku školního roku žáci sdělí, co by je zajímalo, 

a poté se mezi sebou navzájem podporují v práci. 

 

František se domnívá, že své žáky motivuje ke studiu na MFF UK například tím, že 

s nimi chodí na tuto fakultu na různé pokusy a přednášky, tudíž mohou podle jeho 

slov žáci nabýt dojmu, že to není „špatná škola“. Účast na přednáškách považuje za 

dobrou kvůli tomu, že žáci mohou získat představu o tom, jak probíhá výuka na 

vysoké škole. Může se jim například stát, že se ve výkladu ztratí, ale neznamená to, 

že hned musí skončit se studiem. Zároveň zde podle Františka může mít pozitivní 

vliv fakt, že on sám na žáky působí jako normální člověk a přitom na MFF UK také 

vyučuje, takže by to nemusela být škola pouze pro „divné lidi“. František dále uvádí, 

že jednoho svého žáka získal pro studium učitelství matematiky a fyziky díky tomu, 

že mu umožnil odučit ve třídě pár hodin. Uvedl ale, že neví, do jaké míry to byla 

jeho zásluha, protože tento žák byl výborný na matematiku a uměl dobře vysvětlovat; 

František se ho tedy snažil tímto přístupem jen podpořit. 
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Podporu ze strany MFF UK cítí František hlavně díky Katedře didaktiky fyziky 

(KDF). Podle jeho slov jsou zaměstnanci této katedry „fajn lidi“. Kdykoli se na 

někoho obrátí, vyjde mu dotyčný vstříc. Váží si například toho, že se může s žáky 

účastnit experimentování v IFLu, různých přednášek a dalších aktivit. Oproti 

pracovištím z jiných oborů je podle jeho slov na této katedře skoro rodinná 

atmosféra. Domnívá se, že z hlediska technických i personálních možností dělají lidé 

z MFF UK pro veřejnost maximum. 

 

Pokud se stane, že některý z fyzikálně nadaných a motivovaných studentů 

nepokračuje ve studiu na MFF UK, odchází nejčastěji na ČVUT, které je podle 

Františka v očích žáků více technicky zaměřené a praktičtější. Někteří studenti 

pokračují také ve studiu práv, medicíny nebo ekonomie. Důvodem jsou ale také 

rodiče nebo popularita oboru. František v souvislosti s touto otázkou uvedl také to, že 

na gymnáziu vyučuje rád kvůli tomu, že jeho žáci mají široké spektrum zaměření 

a jsou nadaní v nejrůznějších oblastech. Vyučoval například žáka, kterého bavila 

fyzika, ale nakonec se rozhodl pro učitelství angličtiny. František však považuje za 

nejdůležitější, když si každý žák najde svoji cestu. 

 

Jako překážku pro získání většího počtu studentů na MFF UK uvedl, že tato fakulta 

sice pořádá spoustu přednášek pro SŠ, organizuje Vědohraní (akce určena pro 

základní školy) a exkurze pro fakultní školy, učitelé mohou vzít své žáky do již 

zmíněného IFLu, ale většina těchto akcí je určena hlavně pro pražské školy. 

Doporučoval by proto rozšířit aktivitu i mimo Prahu. Zmínil například projekt Elixír 

do škol, který se dá považovat za výhonek do ostatních částí republiky. Pro pražské 

žáky dělá podle Františka MFF UK maximum. 

 

3.3.3 Případ Romana – učitele s jasně nastavenými pravidly, který využívá ručně 

vyrobené pomůcky 

Roman vystudoval prezenčně obor učitelství matematiky a fyziky pro 3. stupeň na 

MFF UK. Rok po dokončení studia nastoupil jako učitel na technické lyceum, na 

kterém vyučuje dodnes. Letos vyučuje dvacátým prvním rokem, v současné době má 

plný úvazek. Kromě fyziky vyučuje ještě matematiku, seminář z fyziky pro žáky 

čtvrtého ročníku, technickou fyziku a aplikovanou matematiku. Pozorování 
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probíhalo v běžných hodinách ve 3. a 4. ročníku a v rámci dvouhodinového semináře 

ve 4. ročníku. 

 

Pro Romanovu výuku je typický výklad (2.1, četnost 3, ++). V rozhovoru k tomuto 

faktu dodal, že je to typický rys výuky ve všech jeho třídách, ale jednu hodinu 

v týdnu věnuje také zkoušení žáků. Dále uvedl: 

 

„V některých hodinách mám připravené experimenty pro samostatnou práci, kterými 

posunu výklad probírané látky dál. Například při probírání dostředivé síly dostane 

každá dvojice několik kuliček a musí zařídit, aby se pohybovaly po kružnici. 

Používají k tomu například kelímky na kávu nebo sestaví n-úhelník z učebnic a tužek. 

Následně to společně rozebíráme a doptávám se na pozorované jevy.“ 

 

Doplnil k tomu ale, že většinou tento přístup využívá spíše v laboratorních cvičeních. 

Podle Romana se experimentování odvíjí také od tématu a občas záleží i na učebně – 

některé pokusy jsou prostorově náročnější nebo jsou vhodné pouze pro vybrané 

žáky, protože vyžadují větší soustředění. Výhodu výkladu vidí Roman v tom, že je 

učivo uspořádané a přehledné. Dále uvedl, že se snaží žáky dovést otázkami 

k nějakým závěrům, ale na konci vždy provede shrnutí nově uvedených poznatků.  

 

Roman ve výuce poměrně často využívá různé pomůcky (1.4, četnost 3, +). 

V rozhovoru uvedl, že některé z nich jsou vyrobené přímo jím, jiné jsou zakoupené 

školou. Během některých hodin prý vyrábějí pomůcky také sami žáci (například 

papírové váhy nebo pomůcky vzniklé během jejich vlastního experimentování). 

Občas podle jeho slov vznikne některá pomůcka díky absolventským projektům, 

v rámci kterých byla vyrobena například za účelem nějakého měření. Téma takového 

projektu si vybírají žáci sami, nebo jim je zadá některý z učitelů. V rámci praktické 

části maturity poté prezentují výsledky této práce a odpovídají na dotazy svého 

vedoucího, oponenta a dalších učitelů.  

 

Oproti dalším dvěma učitelům, jejichž výuka byla zkoumána, je v Romanově výuce 

méně časté řešení kvantitativních úloh („počítání příkladů“, viz 2.5, četnost 2, ++). 

Roman v rozhovoru uvedl, že se příkladům věnuje nejvíce během cvičení, která má 

vždy pouze s polovinou třídy. Některé úlohy má podle svých slov sestavené tak, aby 
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mohli žáci následně výsledek proměřit a uvědomit si, jestli dává smysl (například 

v rámci mechaniky nebo elektrických obvodů). Dodal, že občas věnuje některou 

vyučovací hodinu počítání tím způsobem, že sám spočítá jeden vzorový příklad na 

tabuli a poté nechá žáky pracovat samostatně. Upřednostňuje ale řešení úloh 

s polovinou třídy v rámci cvičení, kdy se jim může více věnovat. 

 

Na své žáky je Roman poměrně přísný (1.2, +; zatímco ostatní učitelé ++). 

V pozorovaných hodinách se to projevovalo například tím, že se svými žáky nerad 

diskutoval. Z pozorované výuky by se dalo soudit, že někteří žáci mají strach ze 

špatných odpovědí nebo z doptávání se na nejasnosti ve výkladu. Roman uvedl, že je 

trochu přísnější na žáky prvního ročníku a pravidla rozvolňuje, až když se s nimi více 

seznámí. Dále v rozhovoru dodal: 

 

„Nestalo se mi (možná jednou), že by si některý žák na moje chování stěžoval. Občas 

si za mnou naopak chodí pro radu, pokud mají například problém s některým 

z kolegů nebo i osobní problém. Taková situace mě většinou překvapí, ale nakonec 

i potěší, protože si uvědomuji, že jsem jedním z těch drsnějších učitelů.“ 

 

Roman se domnívá, že je pro žáky důležité, že je spravedlivý a dodržuje stejně jako 

oni nastavená pravidla. Od žáků posledního ročníku často získává ke svému chování 

kladnou zpětnou vazbu například během rozhovorů při maturitním večírku. Žáci 

podle jeho slov například uvádí, že na ně byl sice přísný, ale váží si férového chování 

z jeho strany a dodržování slova. U některých tříd si získal důvěru také díky tomu, že 

všechno, co bylo řečeno, zůstalo pouze mezi ním a jeho žáky, nic tzv. nevynáší ven. 

Sdělené informace se týkaly například vztahů s jinými učiteli z dané školy.  

 

V pozorovaných hodinách měla podle získaných dat určité rezervy aktivita žáků 

(3.6, četnost 3, +). Roman k tomuto zjištění uvedl, že sice v jeho hodinách převažuje 

výklad, ale snaží se také vyvolávat průměrné i podprůměrné žáky, aby je donutil 

k zamýšlení se nad probíranou látkou. Zastává názor, že se aktivita žáků liší 

v různých třídách, ale většinou se v průběhu studia zlepšuje. Některé aktivní žáky prý 

musí krotit, aby měli možnost projevit se i jejich spolužáci. Občas se mu podle jeho 

slov stává, že za ním přijdou žáci s návrhem, čemu by se chtěli v hodině věnovat. 

Roman v rozhovoru uvedl, že na některé takové podněty dokáže zareagovat přímo 
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v hodině. Pokud tedy například viděl nějaký žák zajímavé video vztahující se k dané 

látce, hned se na něj v rámci výkladu podívají. Jestliže se jedná o nějaké náročnější 

téma, uspořádá na něj přednášku i pro ostatní (například o gravitačních vlnách nebo 

objevech v CERNu). 

 

Z pozorování vyplývá, že se Roman ve svých hodinách věnoval zjišťování zájmu 

žáků o dané téma méně než František a Aleš (3.1, četnost 2, +). Souvisí to například 

s tím, že se oproti těmto dvěma kolegům neptal svých žáků příliš často na zkušenosti 

z běžného života nebo na jejich znalosti o probírané látce. V rozhovoru uvedl, že se 

ptá žáků prvního ročníku, jak vypadala výuka fyziky na základní škole (zda třeba jen 

neopisovali text z učebnice), aby zjistil, s jakými zkušenostmi přicházejí. Podle 

svých slov se například na začátku probírání elektrických obvodů zajímá o to, kdo už 

někdy zapojoval žárovku do obvodu a kdo měl na základní škole v ruce baterii. 

Technické zájmy svých žáků rozvíjí v rámci absolventských projektů, díky kterým se 

mohou věnovat svým koníčkům. 

 

Práce učitele Romana s fyzikálně nadanými a motivovanými žáky 

Fyzikálně nadaných a motivovaných žáků si Roman ve výuce všimne většinou díky 

tomu, že oproti ostatním spolužákům rychleji přemýšlejí a mají dřív hotovou 

zadanou práci. Vyznačují se také tím, že se více zamýšlí nad fyzikálními situacemi, 

které jsou oproti realitě zjednodušené. Nelíbí se jim například, že by některé jevy 

neměli uvažovat, a diskutují s vyučujícím o tom, proč je zanedbávají. Podle slov 

Romana nemusí mít tito žáci z testů pořád jen jedničky. V rozhovoru uvedl příklad 

svého žáka, který toho uměl hodně vymyslet, vytvořil sondu, která byla vyslaná do 

atmosféry, ale z testů měl i pětky. Přesto dával tomuto žákovi volnost ve výuce 

například tím, že nemusel s ostatními zapojovat obvody, ale mohl se věnovat tomu, 

co ho zajímalo. 

 

Nadání na fyziku a motivaci k učení u svých žáků zaregistruje většinou hned 

v průběhu prvního ročníku nebo případně o rok později, když dostávají domácí úkol 

na předvedení experimentu, ke kterému mají využít co nejjednodušší a nejméně 

nákladné pomůcky. Žáci mohou zopakovat některý z pokusů předvedených učitelem 

během výuky, nebo mohou vymyslet svůj vlastní. Během této aktivity se může 

projevit jejich nápaditost a ochota věnovat danému úkolu čas. Ve druhém ročníku při 
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probírání elektřiny zapojují různé obvody a Roman uvedl, že nadaný žák často vyřeší 

daný problém sám. 

 

Roman se snaží nadané žáky motivovat k práci a účasti v různých soutěžích. 

Považuje za důležité, aby našli své hranice v tom smyslu, že daný žák zjistí, čeho je 

schopen a kam se až se může v rámci vzdělávání dostat. Doporučuje jim například 

soutěž Matfyz FEAT (Fyzikální Experimenty Atraktivně), ve které mohou uspět žáci 

zabývající se experimentální fyzikou. Teoreticky zaměřeným žákům naopak 

doporučuje účast na fyzikální olympiádě. 

 

Na otázku, jak si vysvětluje, že jej jeho bývalí žáci opakovaně uvedli v dotazníku 

jako učitele fyziky, který je v rozhodování pozitivně ovlivnil, odpověděl, že na tento 

fakt mohl mít vliv jeho smysl pro humor a výuka doplňovaná různými „hláškami“. 

Ke studiu na MFF žáky nejspíše motivuje i tím, že pomáhá organizovat letní tábor 

Soustředění mladých fyziků a matematiků, který je určený žákům středních škol se 

zájmem o fyziku a matematiku. Roman vede na tomto táboru dva kurzy, během 

kterých si mohou účastníci rozšířit své znalosti a poznat nové věci. 

 

Roman v rozhovoru uvedl, že ze strany MFF cítí pro svoji práci velkou podporu. 

Konkrétně na KDF se může obrátit, kdykoli něco potřebuje. Vždy se zde setkal 

s pochopením i vstřícností. Na zaměstnance KDF se obrací například při prosbě 

o radu nebo kvůli zapůjčení pomůcek. V kontaktu s nimi je díky již zmíněnému 

táboru nebo Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Říká, že mezi ním a učiteli z KDF 

funguje vzájemná spolupráce, protože někteří z nich například testují žáky z jeho tříd 

nebo těmto žákům přednáší o zajímavých tématech z fyziky (např. kvantová 

teleportace a šifrování). Trochu ho mrzí, že takové vztahy nemá i s učiteli z Katedry 

didaktiky matematiky.  

 

Podle Romanových slov pořádá MFF poměrně dost akcí pro střední školy, takže se 

ani nedá stíhat všechno. Konkrétně ocenil například letní tábory, Vědohraní a on-line 

přednášky profesora Jiřího Podolského. Myslí si, že kdo se chce o studiu na MFF 

něco dozvědět, má dost příležitostí k tomu, aby si o ní mohl udělat obrázek. Jako 

důvod nižšího počtu uchazečů o učitelské obory vidí to, že ve společnosti není na 

toto povolání moc dobrý pohled. 
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K otázce, proč se stává, že někteří z jeho nadaných a motivovaných žáků nepokračují 

ve studiu na MFF UK, uvedl, že na ně může MFF UK působit jako nenormální 

a těžká škola. Žákům se zdá být příliš obecná, a neumí si tedy představit, jaké by po 

dostudování mohli mít uplatnění. Podle jeho slov je ale nejdůležitější, že se na MFF 

UK naučí přemýšlet, a mají tedy poté široké možnosti při hledání zaměstnání. 

Někteří žáci ale přesto raději odchází na ČVUT, konkrétně na Elektrotechnickou, 

Stavební nebo Strojní fakultu. 

 

3.4 Porovnání výuky jednotlivých učitelů a jejich působení na žáky  

Výuka jednotlivých učitelů a jejich působení na žáky se v některých zkoumaných 

parametrech lišily, ale je možné najít i společné rysy. V následujícím textu je tedy 

jejich výuka porovnána. V první části jsou zmíněny parametry, které se ve výuce 

vyskytly a jejichž hodnocení se u všech učitelů shodovalo, a parametry, které nebyly 

pozorovány ve výuce žádného z učitelů. Druhá část je zaměřena na podobné rysy 

výuky daných učitelů, zatímco odlišné rysy jsou uvedeny ve třetí části. 

 

3.4.1 Shodné rysy výuky učitelů 

Učitelům je společná vysoká fyzikální odbornost (1.1, četnost 3, ++), která se ve 

výuce projevovala například tím, že všichni učitelé mluvili v podstatě vždy fyzikálně 

správně a srozumitelně, snažili se složité formulace vysvětlovat i jinými slovy a nové 

poznatky zapisovali přehledně na tabuli. Toto zjištění souvisí také s parametrem 

struktura poznatků (2.9, četnost 3, ++), který měl vysoké hodnocení u všech učitelů 

například díky tomu, že učitelé při výuce navazovali na již známé pojmy, což 

přispělo k lepšímu celkovému pochopení dané látky žáky.  

 

Všichni učitelé promyšleně střídali metody výuky (2.4, četnost 3, ++ nebo +, ++), což 

souvisí s udržováním aktivity žáků. Ve výuce všech učitelů byl také často a na 

vysoké úrovni pozorován parametr abstraktní představivost (2.6, četnost 3, ++). 

Během vyučovacích hodin se toto zjištění projevovalo například tím, že se učitelům 

dařilo přiblížit žákům určitý abstraktní pojem díky analogickým nebo konkrétním 

jevům. Následně byl také žákům vysvětlen význam i užitečnost takového pojmu.  
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Naprostá shoda nastala u všech učitelů v hodnocení parametrů vyjadřování žáků 

(4.1, četnost 3, ++), kultivace vztahu žáků (4,2, ++) a pracovní atmosféra (4.3, ++). 

Ve výuce se tyto parametry projevovaly například tím, že učitelé nechali žáky 

formulovat myšlenky vlastními slovy a až poté navrhovali přesnější formulace. Dále 

dbali na to, aby žáci ve vyjadřování neopakovali chyby. Vyjadřování všech žáků 

bylo na poměrně vysoké úrovni. Během pozorovaných vyučovacích hodin se žáci 

k učitelům i k sobě navzájem chovali slušně. Ve zkoumané výuce nebylo 

pozorováno, že by musel některý z učitelů reagovat na jejich nevhodné chování nebo 

kázeňské prohřešky. Díky tomu panovala ve všech třídách výborná pracovní 

atmosféra (4.3, ++). Většina žáků pracovala celou vyučovací hodinu a reagovala na 

podněty učitele. 

 

Dále byl u všech učitelů často pozorován parametr logické myšlenkové postupy 

(2.7, četnost 3, +, méně reliabilní), který se vyznačuje tím, že se žáci aktivně podílejí 

na analýze nebo syntéze pojmů a jevů. Hodnocení ++ nedosáhli učitelé například 

z toho důvodu, že se na těchto logických postupech nepodílela většina žáků a žáci 

tyto postupy sami aktivně nevyužívali. Hodnocení parametru kritické myšlení 

(2.8, +, méně reliabilní), kterému odpovídá například situace, kdy se žáci zamýšlejí 

nad předloženou informací, bylo také shodné u všech učitelů. Učitelé nedosáhli 

nejvyššího stupně kvůli tomu, že se kritické myšlení projevovalo pouze u některých 

žáků a ve vyučovacích hodinách nebylo diskuzím věnováno příliš času.  

 

Ani u jednoho z učitelů nebyly pozorovány parametry heuristická metoda 

(2.2, četnost 1) a experimenty (2.3, četnost 1). Učitelé v rozhovorech uvedli například 

to, že žáci experimentují hlavně při laboratorních cvičeních (tedy ne v běžné výuce, 

která byla pozorována). V žádné pozorované hodině se neobjevila práce s textem 

(2.10, četnost 1). Žádný učitel nepropojoval fyziku výrazněji s ostatními předměty 

(3.4, četnost 1). 
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3.4.2 Podobné rysy výuky učitelů 

Téměř úplné shody dosahují učitelé v hodnocení u parametru nároky na žáky (3.7, 

četnost 3, ++ nebo +, ++). Všichni učitelé zohledňovali individuální charakteristiky 

žáků a požadavky týkající se například řešení úloh postupně zvyšovali. Parametr 

využití hodnocení k motivaci (3.8, četnost 1 až 3) se nejčastěji vyskytoval ve výuce 

Františka, který hodnotil výkony a pokroky jednotlivých žáků převážně slovně 

a oceňoval jejich nápady a zájem o probírané téma. V rozhovoru uvedl, že se tím 

snaží motivovat své žáky k práci a dalšímu rozvoji. 

 

František s Alešem zařazovali téměř do každé vyučovací hodiny řešení různých úloh 

a propojovali fyziku s matematikou (2.5, četnost 3, ++). Roman také vhodně 

a správně využíval matematické prostředky, oproti svým kolegům ale ne tak často 

(2.5, četnost 2, ++). K tomuto zjištění uvedl, že počítání úloh zařazuje spíše do 

cvičení, která má pouze s polovinou třídy.  

 

U parametrů osobnost učitele (1.2, ++ nebo +) a tvořivost učitele (1.3, četnost 3, 

++ nebo +, méně reliabilní), mají trochu lepší hodnocení učitelé František a Aleš 

mimo jiné díky tomu, že byli trpěliví a dávali žákům větší prostor v diskuzích než 

Roman. Tito učitelé také na rozdíl od Romana více rozvíjeli nápady svých žáků. 

Zřejmě díky tomu byli jejich žáci ve výuce aktivní, a jejich výuka má tedy i vyšší 

hodnocení v parametru aktivita žáků (3.6, četnost 3, ++ nebo +). S tímto parametrem 

souvisí také fakt, že Františkovi i Alešovi žáci v hodinách často pokládali různé 

otázky nebo doplňovali výklad svými zkušenostmi.  

 

3.4.3 Odlišné rysy výuky učitelů 

Podstatněji se hodnocení výuky daných učitelů liší v případě parametru využití 

pomůcek (1.4, četnost 1 až 3, + nebo +, ++). Nejčastěji ve výuce využíval pomůcky 

Roman. Některé z nich byly dokonce vlastnoručně vyrobené (někdy dokonce žáky). 

František sice nevyužíval pomůcky tak často jako Roman, ale na rozdíl od něj 

zapojoval do práce s nimi i své žáky, čímž u nich docílil větší pozornosti. Aleš 

nepřinesl pomůcku do žádné z pozorovaných hodin, ale oproti svým dvěma kolegům 

využíval ve výuce různé animace a aplety. Tuto variantu volí například kvůli 
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možnosti zpomalení animace nebo kvůli možnosti změny parametru v předváděném 

apletu. 

 

Výuka učitelů se také lišila z hlediska použitých metod. Ve výuce Romana a Aleše 

byl dominantní výklad (2.1, četnost 3, ++), který byl srozumitelný a věcně správný. 

Žáci dávali většinu času pozor také díky tomu, že výklad nebyl zbytečně dlouhý. Pro 

Františkovu výuku byl typický rozhovor, kterým se po celou dobu snažil udržovat 

zájem žáků o dané téma.  

 

Co se týče parametru aktivní učení (4.4, + nebo ++), dosáhl nejvyššího hodnocení 

Aleš, který se snažil ve svých hodinách vtáhnout žáky do problematiky tím, že jim 

pokládal různé otázky a vyvolával diskuze. Mimo jiné také reagoval na požadavky 

žáků týkající se náplně vyučovacích hodin. 

 

Odlišné výsledky se objevily také u parametrů zájem žáků (3.1, četnost 2 nebo 3, 

+ nebo ++), zájem o fyziku (3.2, četnost 1 nebo 3, méně reliabilní) a umění, kultura 

(3.5, četnost 1 nebo 2, + nebo +, ++). Nejvíce zjišťoval, probouzel a udržoval zájem 

žáků o dané téma František, a to například tím, že se zajímal o jejich zpětnou vazbu 

k účasti na demonstračních experimentech (návštěva na MFF UK). Psaní zpětné 

vazby považuje za vhodné mimo jiné kvůli tomu, že se díky tomu uloží daný zážitek 

žákům lépe do paměti. Často také využíval jejich znalosti z běžného života. 

Podporování zájmu o fyziku se zase nejvíce objevovalo v Alešových hodinách, kde 

žáky upozorňoval například na to, že fyzika je zajímavá a užitečná disciplína. Podle 

jeho slov je důležité vytvářet u žáků k fyzice kladný vztah. Aleš také nejčastěji 

doplňoval výklad různými historickými souvislostmi, což odpovídá již zmíněnému 

hodnocení parametru umění, kultura.  

 

Velmi stručně bychom učitele z hlediska jejich výuky mohli charakterizovat takto: 

Aleš často doplňuje výklad historickými souvislostmi a demonstruje probíraná témata 

pomocí animací nebo apletů. Jeho žáci se aktivně podílejí na průběhu i náplni 

vyučovacích hodin. Považuje za důležité vybudovat u žáků kladný vztah k fyzice. 
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František ve výuce využívá rozhovor, díky kterému zjišťuje a udržuje zájem svých 

žáků o dané téma. Pro jeho výuku je typické hodnocení pokroku a výkonu žáků, 

kterým je motivuje k další práci a rozvoji. 

 

Roman je učitel, který sice od svých žáků vyžaduje dodržování nastavených pravidel, 

ale na oplátku je k nim spravedlivý a vstřícný. Jeho výuka se vyznačuje výkladem, 

který doplňuje ukázkami pomocí ručně vyrobených pomůcek. 
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4 Závěr 

Tato diplomová práce je zaměřena na zkoumání výuky učitelů fyziky na středních 

školách, jejichž žáci odcházejí ve zvýšené míře studovat fyziku na vysokou školu. 

Abychom zjistili, na které učitele bychom se měli v rámci výzkumu obrátit, byla na 

začátku výzkumu shromážděna data z dotazníků administrovaných studentům při 

vstupu na MFF UK. Následně byla do elektronické podoby převedena data zahrnující 

rok nástupu na MFF UK, studovaný obor, jméno učitele fyziky ze střední školy 

a název absolvované střední školy.  

 

Na základě analýzy těchto dat byli identifikováni učitelé, jejichž výuka a přístup 

k žákům mohly být vhodné k dalšímu výzkumu. Několik takových učitelů bylo 

osloveno a se třemi z nich jsme se domluvili na spolupráci. Následně byl připraven 

výzkum, jehož cílem bylo rozkrýt, jakým způsobem probíhá výuka vedená těmito 

učiteli. V rámci přípravy tohoto výzkumu si autorka diplomové práce také osvojila 

práci se standardizovaným nástrojem ZAKVAF. Výzkumným plánem byla případová 

studie. 

 

Od prosince roku 2019 do března roku 2020 probíhal spíše kvantitativní výzkum 

výuky jednotlivých učitelů. K tomu byl využit již zmíněný nástroj ZAKVAF, který 

zahrnuje 26 parametrů kvality výuky fyziky, na které jsme se během pozorování 

zaměřili. Z dat získaných touto metodou byly následně vypočteny četnosti výskytu 

jednotlivých parametrů a aritmetické průměry na škálách těchto parametrů. Na 

základě těchto výsledků byly připraveny polostrukturované rozhovory, které spadají 

do kvalitativní části výzkumu. Díky nim došlo k zasazení získaných dat do širšího 

kontextu a k upřesnění specifických rysů výuky a působení učitelů. 

 

Z výsledků pozorování plyne, že všechny učitele spojuje vysoká fyzikální odbornost, 

Ve výuce často a promyšleně střídají metody výuky, vhodně využívají matematické 

prostředky a snaží se o logické vytváření struktury poznatků získávaných žáky. 

U jejich žáků je na vysoké úrovni rozvíjena abstraktní představivost. Všichni učitelé 

kladli na žáky přiměřené nároky, které postupně zvyšovali, dbali na vyjadřování 

žáků, kultivaci jejich vzájemných vztahů (i s učitelem) a ve třídách panovala dobrá 

pracovní atmosféra. Ve většině výuky byli žáci poměrně aktivní. Učitelé také často 
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rozvíjeli alespoň u některých žáků logické myšlenkové postupy a kritické myšlení. 

U všech učitelů se také projevovala snaha o aktivní učení žáků.  

 

Pro výuku dvou učitelů byl charakteristický výklad, třetí učitel využíval spíše 

rozhovor. Učitelé se také lišili v četnosti využívání pomůcek a hodnocení, zjišťování 

zájmu žáků a v probouzení zájmu o fyziku u žáků. Odlišné u jednotlivých učitelů 

bylo také propojování fyziky s praxí a s uměním a kulturou.  

 

V žádné pozorované hodině (nebo pouze s nízkou četností) nebyla pozorována 

heuristická metoda ani provádění experimentů. Učitelé také nevyužívali práci 

s textem ani nepropojovali fyziku s jinými předměty.  

 

Pokud bychom chtěli stručně charakterizovat výuku jednotlivých učitelů, můžeme 

říct, že učitel Aleš často obohacuje výklad o historické souvislosti, demonstruje 

probíraná témata pomocí animací nebo apletů a jeho žáci se aktivně podílejí na 

vzdělávání, František ve výuce využívá rozhovor a pro jeho výuku je typické 

hodnocení pokroku a výkonu žáků a Romanova výuka se vyznačuje výkladem, který 

doplňuje ukázkami pomocí ručně vyrobených pomůcek. 

 

V rámci této diplomové práce jsme se zaměřili také na působení těchto učitelů na 

fyzikálně motivované a nadané žáky. Učitelé uvedli, že si takových žáků všimnou 

většinou díky tomu, že oproti svým spolužákům rychle přemýšlejí, mají více dotazů, 

dříve hotovou zadanou práci a zajímavá řešení zadaných úloh. Nadaní a motivovaní 

žáci se často hlásí na fyzikální olympiádu a různé soutěže. Učitelé jim také 

doporučují přednášky, exkurze, on-line kurzy a mimořádné studium na MFF UK. Ve 

výuce jim dávají náročné otázky a úlohy na přemýšlení nebo zadávají referát, který 

pak přednesou pro celou třídu. Svůj podíl na tom, že si jejich žáci ve zvýšené míře 

podávají přihlášky ke studiu na MFF UK a že je tito žáci uvádějí jako učitele, který 

je během studia pozitivně ovlivnil, si vysvětlují například tím, že se snaží své žáky 

motivovat a nadchnout pro fyziku, ukazují jim současné možnosti ve vědě, často při 

výuce o MFF UK mluví a mají jako učitelé smysl pro humor. Podstatný může být 

také fakt, že všichni tři učitelé tuto fakultu vystudovali a jeden na ní i vyučuje, tudíž 

mohou své žáky o studiu na této škole na základě osobních zkušeností podrobně 

informovat.  
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Výzkum byl také částečně zaměřen na názory daných učitelů na MFF UK ohledně 

podpory jejich práce. Učitelé uvedli, že podporu cítí zvláště z Katedry didaktiky 

fyziky, na kterou se obrací například s žádostí o půjčení pomůcek nebo o radu. Podle 

slov jednoho z nich jsou zde „vstřícní a fajn lidé“. Dále si váží možnosti využívat 

Interaktivní fyzikální laboratoř a účastnit se různých přednášek a akcí pro střední 

školy. MFF UK podle jednoho z učitelů „pěstuje super lidi“, posouvá své studenty, 

rozvíjí jejich analytické myšlení a zprostředkovává jim fyziku tak, aby ji měli rádi. 

 

Co se týče doporučení pro MFF UK, učitelé by ocenili vytvoření dobré učebnice 

fyziky pro žáky středních škol. Dále navrhují vytvoření on-line kurzů pro své žáky, 

které by mohly být využívány i jako výukový materiál pro učitele. K získání většího 

počtu studentů na této fakultě by podle nich mohlo přispět zjednodušení zápisu do 

mimořádného studia pro žáky středních škol, kteří jsou teprve ve 2. nebo 3. ročníku. 

Užitečné by podle nich také bylo vytipování několika předmětů, které by byly pro 

tyto žáky vhodné (například mechanika a algebra). Učitelé se domnívají, že v Praze 

organizuje MFF UK pro své žáky poměrně dost akcí, ale bylo by podle nich vhodné 

rozšířit aktivity i do ostatních částí republiky. Líbilo by se jim také, kdyby v rámci 

těchto akcí existovala také možnost setkání žáků s učiteli z této fakulty. 

 

Závěry tohoto výzkumu samozřejmě není možné příliš široce zobecňovat, protože se 

týkal pouze tří učitelů, z nichž každý má svůj specifický přístup k výuce a ke svým 

žákům. Na tuto práci by tedy bylo vhodné navázat výzkumem, který by byl zaměřen 

na další učitele uvedené opakovaně v dotaznících. Bylo by možné kontaktovat 

například větší počet těchto učitelů a provést s nimi výzkum orientovaný na jejich 

práci s fyzikálně motivovanými a nadanými žáky. Následně by se mohlo ukázat, 

které rysy výuky jsou pro ně společné a které mají na jejich žáky podstatný vliv. 

Zároveň by mohlo být přínosné zaměřit se i na učitele fyziky z ostatních částí České 

republiky, protože všichni učitelé, jejichž výuka byla v rámci této diplomové práce 

pozorována, vyučují na pražských školách. Mohou proto například snáze navázat 

kontakt s MFF UK a navštěvovat akce pořádané touto fakultou.  
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Příloha 1: Dotazník administrovaný studentům při vstupu na MFF UK 
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Příloha 2: Záznamový arch nástroje ZAKVAF 
 
    
 

 

ZÁZNAMOVÝ ARCH 

 

NÁSTROJE ZAKVAF 

 

(ZKOUMÁNÍ KVALITY VÝUKY FYZIKY) 

 

 
 

 

Učitel/ka (jméno, příjmení): 

 

 

Pozorovatel/ka (podpis): 

 

 
 
 

Pořadí vyučovací hodiny ve dni / den: 

 

                                                   /  

 

 

Datum: 

 

Třída (ročník) / kolikaleté studium: 

 

                       /  

 

 

Počet přítomných žáků / celkem: 

 

                                       / 
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Průběh výuky: 
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I. Podmínky a jejich využití  N – – – + + + 
 

Využití fyzikální odbornosti učitele 
– správnost a srozumitelnost formulací 

      
1.1 

Osobnost učitele 
– trpělivost, přiměřená vstřícnost 

      
1.2 

Tvořivost učitele 
– pružný, vlastní nápady 

      
1.3 

Využití pomůcek 
– pracují s nimi i žáci 

      
1.4 

II. Organizace, formy a metody výuky N – – – + + +  

Výklad 
– přiměřenost, srozumitelnost, správnost 

      
2.1 

Heuristická metoda 
– vhodnost použití 

      
2.2 

Experimenty 
– rozbor, vysvětlení 

      
2.3 

Střídání metod výuky 
– vhodnost 

      
2.4 

Matematický model 
– přiměřenost, správnost 

      
2.5 

Abstraktní představivost 
– rozvíjení 

      
2.6 

Logické myšlenkové postupy 
– použití analýzy, syntézy, dedukce, indukce 

      
2.7 

Kritické myšlení 
– ne pasivní příjem informací 

      
2.8 

Struktura poznatků 
– pojmy, souvislosti 

      
2.9 

Práce s textem 
– samostatná, aktivní 

      
2.10 

III. Motivace a hodnocení N – – – + + +  

Využití zájmu žáků 
– zjistit, probudit, udržet 

      
3.1 

Zájem o fyziku jako obor 
– užitečnost, zajímavost 

      
3.2 

Propojení s praxí, životem 
– aplikační úlohy, odkazy na zkušenost 

      
3.3 

Souvislosti s ostatními předměty 
– mezioborovost, jiné ročníky 

      
3.4 

Vztah fyziky k umění a kultuře 
– osobnost vědce, historie 

      
3.5 

Aktivita žáků 
– diskuze 

      
3.6 

Nároky na žáky 
– přiměřené, diferencované 

      
3.7 

Využití hodnocení k motivaci 
– hodnocení výkonu i pokroku 

      
3.8 

IV. Komunikace a výchova N – – – + + +  

Vyjadřování žáků 
– zpřesňování, zlepšování, učitel usměrňuje 

      
4.1 

Kultivace vztahu žáků 
– k sobě, k učiteli, přiměřená kázeň 

      
4.2 

Pracovní atmosféra 
– atmosféra důvěry a úcty 

      
4.3 

Aktivní učení 
– zodpovědnost žáků za vzdělávání 

      
4.4 
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Celkové hodnocení výuky 
– – – + + + 

    

 

 

Doplňující informace, které poskytl(a) učitel(ka): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doplňující informace pozorovatele / pozorovatelky: 
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Příloha 3: Vymezení škál nástroje ZAKVAF 

 
 

    1.1 Využití fyzikální odbornosti učitele 
 

 

N 

Učitelova fyzikální odbornost se ve výuce nemohla projevit, např. 

neformuloval žádné fyzikální poznatky (např. protože žáci měli zadanou 

samostatnou práci), neprováděl žádné experimenty apod. 

– – 

Učitel se dopouštěl hrubých fyzikálních nepřesností, např. nepoužíval 

správné odborné termíny, nedokázal vysvětlit jednoduchý fyzikální jev, 

žáci mu často nerozuměli, ale on se to nesnažil vyjádřit jinak nebo se mu 

nevydařil experiment, ale snažil se to zakrýt, nepřiznal to. 

 

– 

Učitel se několikrát dopustil nepřesností a zmateností ve fyzikálním 

vyjadřování, žáci jeho vyjádřením občas nerozuměli, ale on to přehlížel, 

byl např. zmateně proveden fyzikální experiment apod. 

 

+ 

Učitel mluvil většinou fyzikálně správně a srozumitelně, ale občas se 

např. vyjádřil zbytečně nepřesně, někdy se ovšem opravil, aby tyto 

nepřesnosti uvedl na pravou míru. 

+ + 

Učitel mluvil vždy fyzikálně správně a srozumitelně, obtížnější 

formulace vysvětloval i jinými slovy, doplňoval je přehledným zápisem 

na tabuli, získával od žáků zpětnou vazbu atd. 

 

 

    1.2 Osobnost učitele 
 

N Není možné zaškrtnout. 

– – 

Učitel opakovaně projevoval negativní lidské vlastnosti, např. byl 

většinu času nervózní, velmi netrpělivý, ironický, cynický, křičel na 

žáky nebo vůbec nereagoval na otázky žáků, nepřipustil žádnou diskuzi, 

nepřipustil, že chybuje, i když tomu tak bylo, většina žáků se ho bála. 

– 

Učitel občas projevoval negativní lidské vlastnosti, např. byl nervózní, 

netrpělivý, ironický, neoprávněně vykřikl na žáky, otázky žáků odbýval, 

vyhýbal se diskuzím o podstatných věcech, někteří žáci jím byli 

stresováni. 

+ 

Učitel byl celkem trpělivý, snažil se být vstřícný, pomáhat žákům při 

vzdělávání, ale občas se mu něco nepodařilo, např. nerad diskutoval se 

žáky. 

+ + 

Učitel projevoval kladné lidské vlastnosti – byl trpělivý, zdál se být 

partnerem žáků ve vzdělávání, dával žákům dostatek prostoru 

v diskuzích, uměl je řídit, byl vstřícný, ale i kázeň si uměl zjednat a to 

bez zbytečného křiku a nadávek. 
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    1.3 Tvořivost učitele 
 

N 

Vystupování učitele působilo stereotypně. Využíval např. jen informace 

z učebnice, hodina byla přesně naplánována a žáci nemohli její průběh 

dotvářet. Ani na kultivované připomínky nereagoval učitel pozitivně. 

Učitel nepoužil vlastní (originální) nápady. Žáci měli např. za úkol 

nastudovat příslušnou kapitolu v učebnici, udělat výpisky a vypracovat 

úlohy uvedené na konci kapitoly. 

– – 

Učitel se dostal do situace, v níž musel reagovat na nečekaný podnět 

(např. nečekaný dotaz, nečekaný průběh demonstrovaného jevu), ale 

tuto situaci nezvládl (např. odpověděl zcela chybně nebo ignoroval dotaz 

či ho jinak nevhodně odbyl). 

– 

Učitel se během hodiny dostal do situace, v níž musel reagovat na 

nečekaný podnět, ale zvládl to jen částečně. Např. jeho vysvětlení bylo 

zmatené, žáci ho příliš nepochopili, ačkoli se učitel snažil. 

+ 

Učitel úspěšně použil ve výuce vlastní nápad – např. vlastnoručně 

vyrobenou pomůcku, předmět z běžného života k demonstraci 

fyzikálního jevu, nezvyklý postup výuky apod. 

+ + 
Učitel používal ve výuce vlastní nápady i nápady žáků a dále je rozvíjel. 

Žáci byli díky tomu aktivní, učitel je tak nenásilně vtahoval do výuky. 

 
  

    1.4 Využití pomůcek 
 

N 
Učitel nepoužil ve výuce vůbec žádnou fyzikální pomůcku (ani předmět 

denní potřeby apod.). 

– – 

Učitel přinesl do výuky pomůcky, ale na práci s nimi zbylo velmi málo 

času nebo s nimi žáci nedělali to, co si učitel vytkl za cíl, nebo je učitel 

neuměl správně použít k přiblížení daného jevu. 

– 
Učitel přinesl pomůcky, ale jen malá část žáků jim věnovala pozornost, 

případně jen málo žáků s nimi pracovalo. 

+ 

Učitel nebo žáci donesli do výuky pomůcky a většina žáků dávala pozor, 

když s nimi učitel pracoval, nebo s těmito pomůckami pracovali sami 

žáci a pomůcky byly fyzikálně správně použity k přiblížení probíraného 

jevu. 

+ + 

Učitel nebo žáci přinesli do výuky pomůcky, které vzbudily u žáků 

velkou pozornost, a naprostá většina žáků s nimi se zájmem pracovala 

a pomůcky byly fyzikálně správně použity k přiblížení probíraného jevu. 
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    2.1 Výklad 
 

N 
Učitel nevykládal fyzikální látku; míněno v rozsahu alespoň několika 

minut. 

– – 

Učitel vykládal velmi nesrozumitelně, a to buď po fyzikální stránce, 

nebo velmi špatně artikuloval. Žáci mu nerozuměli, výklad byl věcně 

nesprávný, neúměrně dlouhý, pro žáky naprosto vyčerpávající, 

monotónní, zcela nepřiměřený jejich věku, naprosto zbytečný apod. 

– 

Učitel vykládal spíše nesrozumitelně a věcně ne příliš správně, příp. 

velmi dlouho, žáky to moc nebavilo, pozornost mu věnovali jen někteří 

z nich apod. 

+ 

Výklad byl poměrně srozumitelný a věcně správný, pro žáky zajímavý, 

ale žáci např. některým věcem nerozuměli a učiteli to bylo přitom jedno, 

učitel se dopouštěl občas nepřesností, výklad byl trochu zmatený, 

nedoprovázel ho přehledný zápis na tabuli apod. 

+ + 

Výklad byl srozumitelný a věcně správný, byl jím udržen zájem žáků, 

žáci se, zdá se, dozvěděli něco nového, sami kladli otázky k tématu 

a výklad nebyl zbytečně dlouhý. 

 
 

    2.2 Heuristická metoda (objevování) 
 

N Heuristická metoda nebyla použita. 

– – 

Učitel použil ve výuce heuristickou metodu (např. vyvozování 

fyzikálního zákona z experimentu), ale vůbec se to nezdařilo, např. 

nevytvořil podmínky pro zdárný průběh, bylo velmi málo času, 

objevování nebylo ukončeno uspokojivým závěrem. 

– 

Učitel zařadil do výuky metodu objevování, ale příliš se mu nepodařilo 

vtáhnout žáky do procesu objevování, např. nepracovali se zájmem, 

nepracovali příliš samostatně apod. 

+ 

Většina žáků se aktivně účastnila objevování, ale nebylo to např. 

přiměřené jejich věku (příliš primitivní nebo naopak obtížné) nebo se 

z jiného důvodu nepodařilo použitím této metody vytěžit maximum. 

+ + 
Heuristická metoda byla zvolena vhodně, žáci dospěli k hodnotnému 

závěru. Naprostá většina žáků pracovala se zájmem. 

 
 

    2.3 Experimenty 
 

N Učitel ani žáci neprovedli žádný fyzikální experiment. 

 

– – 

Učitel se pokusil provést experiment, ale nepovedlo se mu to, přičemž to 

nepřiznal nebo se nějak nesmyslně vymluvil. Žákům to nic hodnotného 

nedalo, byla to jen ztráta času. 
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– 
Učitel nebo žáci provedli experiment, ale ten nebyl popsán, ani 

vysvětlen nebo byl vysvětlen chybně. 

+ 
Učitel nebo žáci experimentovali a bylo podáno docela uspokojivé 

vysvětlení, které žáci spíše pasivně přijali. 

+ + 

Učitel nebo žáci provedli zajímavě a přitažlivě experiment. Společně 

s učitelem se dobrali vysvětlení, pokus byl proveden např. v jiné 

variantě a žákům bylo uvedeno využití nebo výskyt daného jevu 

v přírodě. 

 

2.4 Střídání metod výuky 
 

N 
Během výuky byla použita jen jedna metoda, např. výklad, vyprávění, 

práce s textem aj. 

– – 

Během výuky se vystřídaly aspoň dvě metody, ale změnou metod 

poklesla kvalita výuky, žáci např. intenzivně vyrušovali nebo se jich 

převážná většina věnovala něčemu jinému, protože je to vůbec nebavilo, 

nerozuměli, učitel si nezjednal pořádek apod. 

– 
Během výuky se vystřídaly aspoň dvě metody, ale i po změně metody 

zůstala kvalita výuka stejná, žáci zůstali stejně aktivní, příp. pasivní. 

+ 

Během výuky se vystřídaly aspoň dvě metody a jejich změnou se 

podařilo zvýšit kvalitu výuky, např. zaktivizovat část žáků, kteří byli 

předtím pasivní.   

+ + 

Učitel střídal metody výuky promyšleně, žáci při těchto změnách ožili, 

do práce se zapojili další a další, komunikovali mezi sebou a s učitelem 

živě o tématu. 

 

2.5 Matematický model 
 

 

N 

Ve výuce nebyly použity vůbec žádné matematické prostředky – 

nepočítalo se, neodvozovaly se veličinové vztahy (vzorce), např. se jen 

experimentovalo. 

 

– – 

Učitel použil matematické prostředky (např. uvedl veličinový vztah), 

kterým žáci vůbec nerozuměli, protože příslušný matematický aparát 

nebyl ještě probírán nebo učitel něco chybně vysvětlil. 

– 

Učitel použil matematické prostředky, např. při výkladu, ale značná část 

žáků tomu nerozuměla, přičemž učitel to dostatečně nevysvětlil a žákům 

tak např. byla zatemňována fyzikální podstata problému. 

 

+ 

Učitel používal přiměřené matematické prostředky, které osvětlily 

fyzikální podstatu, ale dopustil se např. drobné chyby, kterou nenapravil, 

případně neopravil žáka, např. u tabule. 

 

+ + 

Učitel používal vhodné matematické prostředky, propojoval účelně 

fyziku s matematikou, odkazoval se na matematické dovednosti žáků, 

pracoval uspořádaně a bez chyb, žáky přiměřeně opravoval. 
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2.6 Abstraktní představivost 
 

N Ve výuce nebyla možnost rozvíjet abstraktní představivost žáků. 

– – 

Učitel zavedl určitý abstraktní pojem (např. elektrické siločáry), ale 

nesnažil se ho žákům názorně přiblížit, nesnažil se je vtáhnout do 

osvojování pojmu, jen stroze a nenázorně definoval abstraktní pojem bez 

patřičného vysvětlení. 

– 
Učitel zavedl abstraktní pojem, snažil se ho žákům přiblížit, ale moc se 

mu to nedařilo, žáci to příliš nechápali. 

+ 
Učitel zavedl abstraktní pojem a celkem se mu dařilo přiblížit ho žákům. 

Aspoň někteří žáci jevili zájem, někteří aktivně spolupracovali.   

+ + 

Učitel zavedl abstraktní pojem, dařilo se mu ho žákům přiblížit, žáci se 

aktivně zapojili, měli např. věcné dotazy a poznámky, učitel pojem 

přiblížil na analogických a konkrétních jevech apod. Učitel také 

vysvětlil význam a užitečnost takového pojmu. 

 
 

2.7 Logické myšlenkové postupy (analýza, syntéza, dedukce, indukce) 
 

N 
Žáci nepoužili v souvislosti s fyzikálním obsahem ani jeden z výše 

uvedených logických myšlenkových postupů. 

– – 

Učitel se sám pokusil např. analyzovat veličinovou rovnici (vzorec) 

nebo spojit několik analogických jevů a pojmenovat je souhrnným 

označením apod., ale buď se dopustil hrubé chyby, nebo to žáci vůbec 

nepochopili (např. příliš obtížné). 

– 

Učitel se snažil, aby žáci provedli nějaký logický postup, ale příliš se to 

nedařilo, např. moc nechápali, co mají dělat, učitel nebyl schopen to 

většině žáků jasně vysvětlit nebo jim nebyl dostatečně nápomocný. 

+ 

Aspoň někteří žáci se aktivně podíleli na analýze nebo syntéze pojmů 

a jevů apod., učitel byl schopen jim vhodně pomoci, vést je správnou 

cestou, vysvětlit úskalí takového postupu atd. 

+ + 

Většina žáků se aktivně podílela na analýze nebo syntéze pojmů a jevů 

apod., učitel byl schopen jim vhodně pomoci, vést je správnou cestou, 

vysvětlit úskalí takového postupu. Učitel byl schopen rozvíjet u žáků 

logické postupy, dbal na správnost. Žáci sami aktivně používali logické 

postupy při práci. 

 

 

2.8 Kritické myšlení 
 

N Není možné zaškrtnout, vždy existuje prostor pro kritické myšlení. 

– – 

Učitel nepobízel žáky, aby se kriticky zamýšleli nad předkládanými 

informacemi. Žáci pasivně přijímali vše, co učitel sděloval. Nevznášeli 

dotazy a neměli ani pochybnosti o předkládaných informacích. 
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– 

Učitel se pokusil, aby se žáci zamysleli nad předkládanou informací. 

Nepodařilo se mu ale žáky vtáhnout do procesu kritického myšlení. 

Kritickou analýzu prováděl sám učitel, žáci byli pasivní. 

+ 

Někteří žáci se zamýšleli nad předloženou informací, např. u nich 

vzbudila zájem, zdála se jim podezřelá, vyvolávala mezi nimi diskuzi, 

nevěřili jí, jiní ji naopak obhajovali. 

+ + 

Většina žáků se zamýšlela nad předloženou informací, např. u nich 

vzbudila zájem, zdála se jim podezřelá, vyvolávala mezi nimi diskuzi, 

nevěřili jí, jiní ji naopak obhajovali. Učitel uměl řídit diskuzi 

a argumentování pro a proti. Společně dospěli k uspokojivému závěru 

 
  

2.9 Struktura poznatků 
 

N Ve výuce se neprobíraly, ani se neopakovaly žádné fyzikální pojmy. 

– – 
Ve výuce se objevil fyzikální pojem, ale učitel se ho ani nepokusil dát 

do souvislosti s žákům již známými pojmy. 

– 

Učitel se pokusil probíraný pojem dát do souvislosti s dříve probraným 

pojmem, ale vysvětlení bylo zmatené a většina žáků to zřejmě nemohla 

pochopit. 

+ 

Učitel zasadil pojem do souvislosti se známými pojmy. Souvislost je 

většině žáků zřejmá, ale učitel mohl být důslednější při vytváření 

struktury poznatků. 

+ + 

Učiteli se podařilo, aby žáci s jeho pomocí našli souvislost daného 

pojmu s pojmy již známými. Žáci se na tom aktivně podíleli, vzbudilo to 

zájem, zopakovala se tím dřívější látka, posloužilo to k lepšímu 

celkovému pochopení apod. 

 

2.10 Práce s textem 
 

N Žáci nepracovali s žádným textem (tedy ani s učebnicí). 

 

– – 

Učitel chtěl, aby žáci např. zpracovali text v učebnici, ale naprostá 

většina žáků nepracovala, protože učebnici neměli, případně učitele 

ignorovali nebo učitel jejich práci vůbec neřídil a nekontroloval. 

– 
Pouze někteří žáci pracovali s textem nebo žákům nebylo příliš jasné, co 

mají dělat, nebo byl ve třídě hluk, který práci narušoval. 

+ 
Většina žáků se zapojila do práce s textem, učitel je např. nechal chvíli 

pracovat samostatně, potom text diskutovali. 

+ + 
Naprostá většina žáků aktivně pracovala s textem. Učitel odkazoval 

případný zájem žáků na konkrétní odbornou nebo populární literaturu. 
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3.1 Využití zájmu žáků 
 

N 
Učitel vůbec nezjišťoval vztah žáků k tématu, nesnažil se navázat na 

jejich zkušenosti, nezkoumal jejich motivaci. 

– – 
Učitel se pokusil zjistit vztah žáků k tématu, ale pozitivní zájem 

nerozvíjel, spíše ho ubíjel, žáky odradil. 

– 
Učitel se snažil využít zájmu žáků, ale jen velmi omezeně, např. odbyl 

žáky, že není čas, nepřikládal motivaci velký význam. 

+ Učitel se snažil zjistit, probudit a udržet zájem žáků o dané téma. 

+ + 

Učitel zjišťoval, probouzel a udržoval zájem žáků o dané téma. 

Probouzel zájem o nové poznatky. Pohotově využíval zkušeností žáků 

z praktického života. 

 

3.2 Zájem o fyziku jako obor 
 

N 
Učitel ani nenaznačil, že je fyzika užitečná a zajímavá disciplína. 

Nezmínil ani její pozitivní dopad pro lidi. 

– – 
Učitel ani nenaznačil, že je fyzika užitečná a zajímavá disciplína. 

O fyzice se dokonce vyjádřil negativně. 

– 
Učitel se pokusil ukázat užitečnost fyziky, ale žáci to zřejmě 

nepochopili; bylo to např. velmi povrchní nebo zkreslující. 

+ 
Učitel zmínil zajímavost nebo užitečnost fyziky pro lidi. Byla to jen 

strohá poznámka, kterou žáci spíše pasivně přijali. 

+ + 
Učitel zdůraznil, že fyzika je zajímavá a užitečná disciplína, např. 

referoval o aktuálním objevu. Žáci se spontánně ptali, diskutovali apod. 

 

3.3 Propojení s praxí, životem 
 

N 

Učitel nepropojil probírané téma s praktickým uplatněním ani se 

zkušenostmi žáků s daným jevem v životě. Neobjevila se žádná 

aplikační úloha. 

– – 

Učitel jen stroze konstatoval využití v praxi bez jakéhokoli bližšího 

vysvětlení nebo odkazu (uvedl jen prázdný pojem), takže žáci to mohli 

stěží docenit. 

– 
Učitel nebo žáci narazili na praktické využití, ale vysvětlení učitele bylo 

zmatené nebo temné, nevěděl si příliš rady, příp. zametl to pod stůl. 

+ 
Učitel vhodně upozornil na využití v praxi, odkázal na životní 

zkušenosti žáků. Žáci to spíše pasivně přijali. 

+ + 

Učitel upozornil na využití v praxi, odkázal na životní zkušenosti žáků. 

Žáci ochotně spolupracovali, popř. sami uváděli aplikace z praxe, 

doplnili učitele. Učitel např. zadal referát na toto téma, řešili se aplikační 

úlohy. 
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3.4 Souvislosti s ostatními předměty 
 

N 
Učitel nezmínil žádnou souvislost probíraného fyzikálního tématu 

s jiným vyučovacím oborem (předmětem). 

– – 
Žáci se zeptali nebo upozornili na nějakou věcnou mezipředmětovou 

vazbu, ale učitel to odbyl, např. s tím, že není čas. 

– 

Učitel se pokusil uvést nějakou mezipředmětovou vazbu k fyzice, ale 

žáci ji očividně nepochopili, protože např. její podání bylo příliš 

povrchní nebo zkreslující. 

+ 
Učitel poukázal na mezipředmětovou vazbu, dokázal ji žákům vhodně 

přiblížit. Žáci to spíše pasivně přijali. 

+ + 

Žáci spolu s učitelem diskutovali podstatnou nebo zajímavou 

mezioborovou vazbu (odkazovali se např. i na jiný ročník studia). Tím 

byl vyvolán zvýšený zájem žáků. Žáci např. pracovali na mezioborovém 

projektu. 

 

3.5 Vztah fyziky k umění a kultuře 
 

N 
Učitel ani žáci v hodině nezmínili žádnou souvislost fyziky s uměním 

nebo kulturou. 

– – 
Souvislost fyziky s uměním nebo kulturou uvedená v hodině byla zcela 

zavádějící, nesmyslná nebo mylná. 

– 
Souvislost fyziky s uměním nebo kulturou uvedená v hodině byla spíše 

povrchní, trochu zavádějící a žáci ji patrně nemohli příliš pochopit. 

+ 

Učitel uvedl pro žáky celkem zajímavou souvislost fyziky s uměním 

nebo kulturou (např. osobnost vědce, historickou souvislost, ztvárnění 

fyziky v divadelním představení, filmu apod.). Žáci to spíše pasivně 

přijali. 

+ + 

Učitel nebo žáci narazili na souvislost fyziky s uměním nebo kulturou, 

která žáky velmi zaujala a která byla hodnotná (toto odhalení např. žáky 

zaktivizovalo). 

 

3.6 Aktivita žáků 
 

N 
Žáci se aktivně neprojevovali, byli zticha, tok informací plynul jen 

jednostranně od učitele k žákům. 

– – 
Občas se některý žák chtěl na něco (z hlediska fyziky) věcného zeptat, 

ale učitel ho odbyl, odsekl mu, dal najevo, že ho to otravuje. 

– 
Učitel kladl žákům otázky, ale oni odpovídali neochotně, většinou 

chybně a učitel s nimi neuměl dobře komunikovat.   

+ 

Učitel kladl žákům smysluplné otázky, dařilo se mu u nich vyvolat 

aktivitu. Občas šel nějaký žák k tabuli. Žáci sami nezačínali věcné 

diskuze.  
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+ + 

Naprostá většina žáků byla aktivní, diskutovali o tématu s učitelem 

i mezi sebou, sami vyvolávali aktivitu, měli věcné poznámky, např. 

doplňovali učitelův výklad. Učitel je k těmto aktivitám vybízel, dařilo se 

mu řídit diskuzi.    

 

3.7 Nároky na žáky 
 

N 
Učitel nevyžadoval od žáků v hodině žádnou aktivitu, nekladl na ně 

žádné nároky. 

– – 
Učitel kladl na žáky zcela nepřiměřené požadavky – buď od nich téměř 

nic nevyžadoval, nebo měl naopak zcela přemrštěné nároky. 

– 
Učitelovy nároky nebyly přiměřené, např. nediferencoval nároky 

kladené na žáky podle jejich nadání, zájmu, možností apod. 

+ 
Učitel kladl na žáky přiměřené nároky a pokoušel se je diferencovat 

podle individuality žáků. 

+ + 

Učitel kladl promyšleně nároky na žáky. Zohledňoval přitom jejich věk, 

nadání, zájem, motivaci, případně další individuální charakteristiky. 

Učitel také např. tyto nároky během hodiny přiměřeně stupňoval. 

 

3.8 Využití hodnocení k motivaci 
 

N Učitel vůbec nehodnotil výkony a pokroky žáků. 

– – 
Učitel hodnotil výkony a pokroky žáků zásadně negativně, což nevedlo 

k motivaci žáků. 

– 

Učitel nedával žákům jednoznačnou zpětnou vazbu ohledně jejich 

výkonů a pokroků. Učitel např. příliš dobře nerozlišoval dobrý a špatný 

výkon. 

+ 
Učitel dával žákům celkem srozumitelnou a zřejmě efektivní zpětnou 

vazbu. 

+ + 

Učitel pohotově hodnotil výkony a pokroky žáků, kladl důraz zejména 

na hodnocení pokroku jednotlivých žáků, hodnotil je nejen známkami, 

ale i slovně, oceňoval věcné nápady žáků, jejich zájem apod. 

 

 

4.1 Vyjadřování žáků 
 

N 
Žáci během hodiny v podstatě nic fyzikálního ústně neformulovali, např. 

protože pracovali samostatně do sešitu nebo experimentovali. 

– – 
Žáci se vyjadřovali chybně, neúměrně svému věku (ročníku) a učitel je 

neopravoval, nezjednával nápravu, příp. se sám vyjadřoval nesprávně. 

– 

Žáci se vyjadřovali chybně a učitel se je jen občas pokoušel opravit nebo 

naopak nenechával žáky, aby sami dokončili větu, skákal jim zbytečně 

do řeči. 
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+ 

Učitel nechal žáky tvořit vlastní verbální vyjádření, ale zbytečně jim 

skákal do řeči, jinak se snažil o zlepšení jejich vyjadřování, někdy 

ovšem lpěl na zbytečné formální přesnosti, která zatemňovala podstatu 

vyjádření. 

+ + 

Učitel nechal žáky, aby formulovali myšlenky vlastními slovy, a pak 

navrhoval přesnější formulace. Dbal na to, aby žáci neopakovali chyby 

ve vyjadřování. Žáci se vyjadřovali na poměrně vysoké úrovni, 

reflektovali jeho rady. 

 

4.2 Kultivace vztahu žáků 
 

N Není možné zaškrtnout. 

– – 
Žáci se k učiteli chovali drze, příp. sami k sobě se chovali neuctivě. 

Učitel vše přehlížel, nezasahoval do jejich nevhodného chování. 

– 
Žáci se chovali drze, učitel se občas snažil jejich chování usměrnit, ale 

nedařilo se mu to, příp. učitel sám nešel žákům příkladem. 

+ 

Pokud se stalo, že se některý žák choval nevhodně, učiteli se částečně 

dařilo zabránit zopakování nevhodného chování. Učitel by však mohl 

být důslednější. 

+ + 

Žáci se k sobě a k učiteli chovali v podstatě slušně. Pokud se stalo, že se 

žáci chovali nevhodně, poradil si s nimi učitel velmi dobře. Zjednal 

nápravu přiměřenými prostředky. Žáci nevhodné chování stejného druhu 

dále neopakovali. 

 

4.3 Pracovní atmosféra 
 

N Není možné zaškrtnout. 

– – 

Ve třídě byla velmi špatná pracovní atmosféra, např. hluk, žáci byli 

naprosto nesoustředění a učitel tuto situaci nijak neřešil, nechával ji být. 

Žáci ignorovali učitele. 

– 

Ve třídě byla spíše špatná pracovní atmosféra, např. hluk, žáci se spolu 

nedovoleně bavili, učitel je občas napomenul, ale nebylo to příliš platné, 

ruch přetrvával, i když učitel křičel. 

+ 

Ve třídě panovala celkem dobrá atmosféra, žáci v podstatě nehlučeli, 

pokud je učitel napomenul, na delší čas se zklidnili. Zároveň nebyl učitel 

zbytečně autoritativní. 

+ + 

Ve třídě panovala výborná pracovní atmosféra. Naprostá většina žáků 

pracovala, reagovala přiměřeně na podněty učitele, kázeňské prohřešky 

byly výjimečné a učitel je dovedl odhalit a zjednal nápravu. 
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4.4 Aktivní učení  
 

N Není možné zaškrtnout. 

– – 
Učitel sděloval žákům hotové poznatky, nesnažil se žáky aktivizovat, 

neřešil, zda si např. dělají poznámky do sešitů. Žáci byli pasivní. 

– 

Učitel spíše pasivně sděloval žákům poznatky, moc se nesnažil 

probouzet aktivní zpětnou vazbu. Žáci nebyli příliš aktivní ani 

motivovaní pracovat. 

+ 

Učitel se snažil žáky vtáhnout do problematiky – pokládal otázky, 

vyvolával diskuze, snažil se např. probouzet zájem o zjišťování 

informací a jejich analýzu. Aspoň někteří žáci aktivně pracovali. 

+ + 

Učitel se snažil žáky vtáhnout do problematiky – pokládal otázky, 

vyvolával diskuze, snažil se probouzet zájem o zjišťování informací 

a jejich analýzu, zadal referát, dobrovolný domácí úkol, zdůrazňoval 

důležitost vzdělávání apod. Většina žáků spolupracovala s učitelem. 
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Příloha 4: Struktura rozhovoru s učiteli (příklad rozhovoru s Alešem)
5
 

 

A) Faktografické otázky: 

 Kterou vysokou školu a kterou fakultu jste vystudoval? 

 Jaký obor jste vystudoval? 

 Absolvoval jste prezenční (denní) nebo kombinované (dálkové) studium? 

 Kolikátým rokem vyučujete?  

 Jak velký úvazek tento školní rok máte?  

 Na kterých školách jste během své učitelské dráhy vyučoval 

 Vyučujete v současné době ještě jiné předměty než jen fyziku? Pokud ano, které? 

 Chcete sám něco k těmto otázkám dodat? 

 

B) Otázky vztahující se přímo k pozorované výuce: 

  Z pozorovaných hodin jsem usoudila, že ve Vaší výuce převažuje výklad.   

    Považujete tento styl učení za charakteristický rys své výuky? 

    Proč to tak děláte?  

  Výklad poměrně často doplňujete nějakou animací nebo apletem. 

    Bylo to specifické pouze pro mnou pozorované hodiny nebo je to charakteristický 

rys Vaší výuky? 

    Proč? 

 Všimla jsem si, že do hodin nenosíte žádné pomůcky a do výuky nezařazujete 

experimenty.  

Jaký to má důvod?  

 Ve výuce dost často zmiňujete zajímavost nebo užitečnost fyziky pro lidi.  

Proč je podle Vás důležité na to upozorňovat? 

 Probíranou látku většinou propojujete s využitím v praxi. 

Proč by to mělo být důležité? 

 Považujte za důležité, aby žáci znali historický kontext objevů, o kterých se učí? 

Proč?  

 Přišlo mi, že jsou Vaši žáci poměrně aktivní. Sami například navrhli, co by chtěli 

probírat na semináři. 

Čím by to mohlo být způsobené? 

                                                 
5
  Otázky z částí A a C byly shodné pro všechny učitele, otázky z části B jsou specifické pro Aleše. 
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C) Další otázky, které se týkají studentů odcházejících studovat fyziku na VŠ: 

 Mohl byste popsat, jak dojde k tomu, že si ve škole všimnete motivovaného nebo 

nadaného žáka na fyziku?  

 Jak s ním (nebo s ní) dále pracujete? Mohl byste popsat typický průběh? 

 Ve vstupním dotazníku Vás uvedlo poměrně dost studentů jako učitele, který 

daného studenta (nebo studentku) pozitivně ovlivnil ke studiu fyziky na MFF. Jak 

si to vysvětlujete? 

  Cítíte nějakou podporu z MFF UK pro svoji práci? V čem ano, příp. v čem ne?  

 Co byste chtěl, aby MFF UK pro Vás a pro Vaše studenty udělal dalšího?  

 Stává se, že některý z motivovaných a nadaných studentů na fyziku na MFF UK 

nakonec nejde? Víš, z jakých důvodů k tomu dochází? 

  Jaká jsou Vaše doporučení, co by měla MFF UK dělat pro získání většího počtu 

kvalitních studentů fyziky? 

 Chcete něco k položeným otázkám dodat? 
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Příloha 5: Ukázka vyplněného záznamového archu nástroje ZAKVAF 

(anonymizováno) 
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Příloha 6: Hodnocení parametrů kvality výuky fyziky jednotlivých učitelů 

Aleš 7. ročník 8letého studia 
2hodinový 

seminář (8. ročník) 

Datum 22. 1. 28. 1. 3. 2. 12. 2. 2. 3. 3. 2. 2. 3. 

1.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1.2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1.3 + ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1.4 N + N N N N N 

2.1 N + ++ ++ ++ ++ ++ 

2.2 N N N N N N N 

2.3 N + N N N N N 

2.4 N ++ ++ + N ++ ++ 

2.5 ++ ++ ++ N ++ ++ ++ 

2.6 ++ ++ ++ N N ++ ++ 

2.7 + + + N N ++ + 

2.8 ++ + + + ‒..‒ ++ + 

2.9 N N + ++ ++ ++ ++ 

2.10 N N N N N N N 

3.1 + + + + N + ++ 

3.2 N + + N ++ + ++ 

3.3 N + ++ ++ N ++ ++ 

3.4 N N N N N N N 

3.5 N N + N ++ ++ + 

3.6 ++ ++ + ++ N ++ + 

3.7 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

3.8 N ++ N N N + N 

4.1 ++ ++ ++ ++ N ++ ++ 

4.2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

4.3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

4.4 ++ ++ + + – ++ ++ 
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František 2. ročník 4. ročník 

2hodinový 

seminář 

3. roč. 4. roč. 

Datum 10. 1. 4. 2. 11. 2. 10. 1. 4. 2. 11. 2. 28. 1. 19. 2. 

1.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1.2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1.3 + ++ ++ + ++ ++ ++ ++ 

1.4 ++ + + N N ++ N N 

2.1 N N ++ N N N N N 

2.2 N ++ N N N N N N 

2.3 ++ N N N N N N N 

2.4 ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ 

2.5 ++ N ++ ++ ++ N ++ ++ 

2.6 N ++ ++ + + ++ ++ ++ 

2.7 ++ ++ + + + + ++ + 

2.8 + ++ + + ++ + ++ + 

2.9 ++ + ++ + N ++ ++ ++ 

2.10 N N N N N N N N 

3.1 N + ++ N N ++ ++ + 

3.2 N N N N N N N N 

3.3 N ++ ++ + N + ++ + 

3.4 N N N N N N N N 

3.5 N N N N N N N N 

3.6 ++ ++ ++ + ++ ++ ++ + 

3.7 ++ ++ ++ + + ++ ++ ++ 

3.8 ++ + N + N N ++ ++ 

4.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

4.2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

4.3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

4.4 + ++ + + + + ++ + 
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Roman 3. ročník 4. ročník 
2hodinový 

seminář (4. roč.) 

Datum 12. 12. 9. 1. 23. 1. 3. 12. 8. 1. 22. 1. 3. 2. 13. 2. 

1.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

1.2 + + ‒ + + + + ++ 

1.3 + ++ + + ++ + ++ + 

1.4 + + + + N N + + 

2.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

2.2 N N N N N N N N 

2.3 N + ++ + N N N N 

2.4 + + ++ + + + ++ ++ 

2.5 N N N N N N ++ ++ 

2.6 N + N ++ ++ ++ ++ ++ 

2.7 + + + + + + + + 

2.8 + + + + + + + + 

2.9 ++ ++ ++ ++ + ++ ++ ++ 

2.10 N N N N N N N N 

3.1 + + N N N N + + 

3.2 N N + N + + N N 

3.3 + + + ++ + + ++ + 

3.4 + N + N N N N N 

3.5 N + + + + N N N 

3.6 + + + + + + + + 

3.7 + + + + + ++ ++ ++ 

3.8 N N N + N N N N 

4.1 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

4.2 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

4.3 ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

4.4 + + + + + + + + 

 

 


