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ABSTRACT 

Pedagogické praxe jsou podstatnou složkou ve vzdělávání budoucích učitelů, neboť při 

nich dochází k rozvoji specifických znalostí důležitých pro výkon učitelské profese. 

Disertační práce se věnuje profesnímu vidění a schopnosti reflexe u budoucích učitelů 

biologie v průběhu pedagogických praxí. Konkrétně se práce zabývala analýzou 

samostatných reflexí studentů a hospitačními rozhovory. Výzkum sestává z několika 

studií. V první studii byla provedena analýza 130 písemných reflexí pořízených před a po 

individuálním sledování videozáznamu z vyučovacích hodin 65 studentů. Pro analýzu 

písemných reflexí byl použit kategoriální systém dle Sherin a van Es (2008). U studentů 

konajících svoji první praxi na základních školách byl, na rozdíl od studentů působících 

na středních školách při své druhé praxi v rámci studia učitelství, po sledování vlastního 

videozáznamu z výuky zaznamenán statisticky významný posun napříč celou řadou 

kategorií profesního vidění. Dále byla uskutečněna výzkumná sonda zacílená na hlubší 

výzkum povahy hodnotících výroků. Výzkumné sondy se zúčastnilo 10 budoucích učitelů 

biologie a bylo analyzováno 40 písemných reflexí. Pozitivní povaha výroků převažovala 

především během praxí na základních školách. Poté, co studenti zhlédli videozáznam z 

vlastní vyučovací hodiny, však převažovala negativní povaha výroků. Během praxí 

absolvovaných na středních školách již negativní hodnocení převažovalo i před i po 

zhlédnutí videozáznamu. Povaha většiny hodnotících výroků byla ve shodě s hodnocením 

garanta praxí. V poslední etapě výzkumu došlo k analýze 35 hospitačních rozhovorů, 

které byly zaměřeny především na oborově specifické jevy. Výsledky studie poukazují 

na kritická místa v dovednostech budoucích učitelů přírodopisu/biologie a mohou 

poskytnout cenné informace garantům praxí na fakultách vzdělávající učitele.   

KLÍČOVÁ SLOVA 

Budoucí učitel přírodopisu/biologie, reflexe, pedagogická praxe, profesní vidění, 

hospitační rozhovor 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Pedagogical practice is a substantial component in the education of future teachers, 

because during it, the specific knowledge that is important for the performance of the 

teaching profession are developed. This dissertation thesis is dedicated to professional 

vision and the ability to reflect by future biology teachers during their pedagogical 

practice. The thesis specifically deals with the analysis of individual reflections of 

students and observation interviews. The research is conducted using several studies. The 

first study was performed with the analysis of 130 written reflections taken before and 

also after individual watching video recordings of 65 students’ own lessons. For the 

analysis of written reflections, the categorical system submitted by Sherin and van Es 

(2008) was used. For students doing their first practice at lower secondary school, a 

statistically significant shift across a wide range of professional vision categories was 

detected after watching a recording of their own lessons. This was unlike the students 

doing their second practice at upper secondary schools. Further analysis was carried out, 

and was aimed at deeper research into the nature of the evaluative statements. The 

analysis was conducted by 10 future teachers of biology and 40 written reflections were 

reviewed. The positive nature of the statements prevailed mainly during the practice at 

lower secondary schools. After, the students observed video recordings from their own 

lessons, at which the negative statements prevailed. During the practices which took place 

at upper secondary schools, the negative nature of the statements prevailed even before 

watching as well as after watching the videos from their own lessons. The nature of most 

of the evaluation statements was in agreement with the opinion of the guarantor of 

pedagogical practice. In the final phase of the research, there were 35 observation 

interviews analyzed, which were focused on field-specific phenomena. The results of the 

study point out critical spots of future biology teachers´ skills and offers valuable 

information to the guarantee of pedagogical practice at faculties of education.  
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Future biology teacher, reflection, pedagogical practice, professional vision, observation 

interview 
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Úvod  

V současné době jsou zaznamenávány tendence pedagogické komunity směřovat 

učitelství k profesionalizaci (Janík et al., 2009). V posledních letech stoupá zájem o tuto 

problematiku, což je způsobeno požadavkem na zvyšování kvality vzdělávání a 

vzdělávacích institucí (Píšová, 2010). V důsledku toho se začíná vytvářet poznatková 

báze učitelství, v rámci které se pedagogická společnost snaží doložit, že učitelé jsou 

profesionály, kteří mají specifické znalosti, oproti ostatním lidem, kteří nevykonávají 

učitelskou profesi (Janík et al., 2009). Odborníci stejně jako politikové zdůrazňují, že 

vzdělávání učitelů musí být efektivnější, aby pomáhalo budoucím učitelům rozvíjet jejich 

znalosti a dovednosti cestou, která je realizována přímo v reálném procesu, tedy při 

vyučovací hodině (Blomberg et al., 2013).  

Pedagogické praxe jsou proto nedílnou součástí vzdělávání studentů učitelství a ti si při 

nich mají možnost vyzkoušet výuku v reálné třídě a přitom mohou své výstupy 

konzultovat s fakultním učitelem či garantem praxí (Loughran, 2013). Kvalita vyučovací 

hodiny a výuky vůbec je dána několika komponenty a to jak oborově obecnými jako je 

např. klima ve třídě, tak i oborově specifickými (Janík, Lokajíčková, & Janko, 2012). 

Důležitou součástí pedagogických praxí jsou reflexe, v rámci kterých se studenti 

učitelství učí analyzovat své předchozí jednání a působení na žáky a zároveň posuzovat 

jak kvalitní jejich pedagogické působení bylo (Dytrtová, 2009). Proces reflexe je do určité 

míry závislý na pedagogických a psychologických zkušenostech, ale také na otevřenosti 

pedagoga vůči sobě samému, svým kolegům či žákům (Mazáčová, 2014). V poslední 

době jsou pro potřeby následného reflektování výuky využívány i videonahrávky z hodin. 

Nejprve se může jednat o samostatné reflektování studenta učitelství, následně může být 

do procesu reflexe zapojen např. i mentor, příp. garant praxí (Janík, Seidel, & Najvar, 

2009; Tripp & Rich, 2011). Výhoda využívání videozáznamu pro reflexi, ať se jedná o 

samostatnou reflexi studentů nebo o reflexi formovanou ve spolupráci např. s garantem 

praxí, je taková, že si studenti učitelství nemusí ve třídě všimnout určitých událostí a až 

na videozáznamu se pro ně tyto události stávají viditelnými. Další výhodou je i fakt, že 

reflexe vyučovací hodiny může nastat až později, čímž se zároveň proces reflexe 

zefektivní (Calandra & Rich, 2014).  
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A právě oblast pedagogických praxí a reflexe studentů učitelství je tématem předložené 

práce. Cílem disertační práce bylo zkoumat analýzy vyučovacích hodin přírodopisu a 

biologie, zaměřené na profesní vidění a reflexi budoucích učitelů, resp. studentů 

učitelství.  

Tento cíl byl následně rozpracován do dílčích cílů, které byly plněny ve dvou hlavních 

studiích (1, 2). 

V první studii jsme se zaměřili na otázku, zda individuální sledování videozáznamu z 

vlastní vyučovací hodiny a samostatné psaní reflexe přispívá k profesnímu rozvoji 

studentů učitelství (kap. 4). Z toho důvodu, že nemohl být prozkoumán rozvoj všech 

profesních komponent, se toto první šetření zabývalo pouze segmentem profesního vidění 

tak, aby došlo k zjištění, jakých posunů studenti učitelství v komponentech „všímání si“ 

a „uvažování založeného na vědění/znalostech“ dosáhli (Sherin, 2007)1. Pokud by 

docházelo ke změnám v profesním vidění, pak by tvorba reflexe zadaná tímto způsobem 

mohla rozvíjet studenty sama o sobě, ale ještě výhodnější by bylo její následné využití 

pro hospitační rozhovor s mentorem, příp. garantem praxí. Dále bylo zkoumáno, zda 

studenti učitelství i během druhé souvislé pedagogické praxe2 také rozvíjí svou schopnost 

profesního vidění v případě, že opět reflektují výuku samostatně s podporou své 

videonahrávky. Jinými slovy, zda je tento způsob efektivní jen při prvním použití, či zda 

má své opodstatnění, je-li použit ve stejném módu i podruhé. První studii předcházelo 

pilotní šetření (kap. 3) a navazovala na ni hlubší sonda zaměřená na studentské hodnocení 

vlastní výuky (kap. 5). 

Ve druhé studii (kap. 6) jsme se z důvodu zkvalitňování přípravy studentů učitelství na 

svoji budoucí výuku přírodopisu/biologie dále rozhodli zaměřit na oborově specifické 

jevy v hodinách přírodopisu/biologie a zjistit, jakým způsobem s obsahem a dalšími 

aspekty výuky studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy pracují. Došlo k analýze 

hospitačních rozhovorů, jež byly vedeny se studenty učitelství biologie. Následně tak 

                                                 
1 Českou terminologii používáme v souladu s publikací Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění 

učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181-204.  

 
2 Výzkum byl proveden u studentů učitelství biologie vedoucí k získání aprobace pro 2. stupeň a střední 

školy. Z tohoto důvodu studenti konají v průběhu studia dvě souvislé pedagogické praxe, jednu na základní 

škole a druhou na střední škole. 
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mohlo být zjištěno, kterými aspekty výuky se tito studenti zabývají, které opomíjí a které 

jim případně působí potíže.   

Pomocí zmíněných hospitačních rozhovorů, které byly součástí druhé studie, jsme se 

snažili působit na rozvoj profesního vidění u studentů tak, aby se studenti zaměřovali 

především na zmíněné oborově specifické jevy. Hospitační rozhovory mezi studentem a 

mentorem, příp. garantem praxí sehrávají ve vzdělávání budoucích učitelů klíčovou roli, 

ale pokud je nám známo, nebylo jim v odborné literatuře zatím věnováno příliš pozornosti 

(Barnett & Friedrichsen, 2015).  

Závěry z provedených studií byly následně použity k formulaci doporučení pro praxi, tj. 

pro vedení souvislých pedagogických praxí v oboru biologie. 
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1 Teoretická východiska 

Stát se učitelem není událostí jediného dne. Spíše se jedná o proces, kterým musí student 

učitelství projít. Pojmem „procházet“ neznamená jednoduše čekat, až se z nás stane dobrý 

nebo dokonce výborný učitel. Znamená to překonávat obtíže, které zcela jistě vyvstanou 

a pokusit se zamyslet nad každou událostí ve vyučovací hodině, což by mělo být 

považováno za příležitost k modifikaci vlastní praxe ve snaze dosáhnout úspěšnějších 

výsledků v budoucnu.  

Pedagogické praxe jsou vlastně první částí cesty učitele, jež směřuje k prohlubování 

pedagogicko-psychologických znalostí a dovedností důležitých při výkonu této profese. 

Většinou se jedná vůbec o první příležitost zažít, jaké to vůbec je být učitelem. Existuje 

celá řada nových informací, s nimiž se začínající pedagog setkává a které musí postupně 

zpracovat.  

1.1 Souvislé pedagogické praxe 

Souvislé pedagogické praxe představují určitý podíl v přípravě učitelů. Dle dlouhodobého 

záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020 

je jednou ze strategií zvýšit tento podíl ve studijních programech zaměřených na 

vzdělávání učitelů na 8 % z celkové doby přípravy (Dlouhodobý záměr vzdělávání a 

rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, 2007). Každá vysoká 

škola připravující učitele má praxe zorganizovány jiným způsobem a to s ohledem na 

profil absolventa učitelské přípravy.  

Na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy probíhají souvislé výukové praxe v oboru 

Učitelství všeobecně vzdělávajících předmětů pro základní školy a střední školy – 

biologie následujícím způsobem3. Každý student nejprve absolvuje praxe na základních 

školách, příp. nižších ročnících osmiletých gymnázií a to v rámci letního semestru 

prvního ročníku navazujícího magisterského studia.4 Poté student absolvuje praxi na 

středních školách, příp. vyšších ročnících osmiletých gymnázií a to v zimním semestru 

druhém ročníku navazujícího magisterského studia5. Studenti jsou povinni účastnit se 8 

náslechových vyučovacích hodin a 12 vlastních vyučovacích hodin. Ještě před souvislými 

                                                 
3 https://pedf.cuni.cz/PEDF-216.html 

4 https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&skr=2019&kod=OPNB2B107A 

5 https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&skr=2019&kod=OPNB2B110A 
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pedagogickými praxemi je v magisterském stupni studia zařazena náslechová praxe 

(zimní semestr prvního ročníku)6. 

Kontrola souvislé praxe může probíhat dvojím způsobem a to podle výběru a možností 

studenta. Studenti mohou volit osobní návštěvu hospitujícího, nebo formu tzv. 

videohospitace. Pokud studenti zvolí právě formu videohospitace, tak po odučení 

natočené vyučovací hodiny píší volnou reflexi, kde se samostatně vyjadřují k situacím a 

jevům, které sami považují za důležité. Délka reflexe není omezena. Reflexe je odevzdána 

nejpozději do 24 hodin od uskutečnění výuky. Dále jsou studenti povinni zhlédnout 

videozáznam z téže vyučovací hodiny a na základě videonahrávky píší druhou reflexi. 

Opět není omezena délka ani obsah reflexe. Každý student se posléze setká s garantem 

praxí, se kterým dojde k rozboru vyučovací hodiny. Hospitační rozhovor má obvykle tři 

části. Nejprve je student vyzván, aby samostatně shrnul průběh natočené vyučovací 

hodiny, následují obecné otázky týkající se oboru a oborové didaktiky stejné pro všechny 

studenty a dále jsou pokládány otázky zacílené na několik vybraných klíčových 

oborových nebo oborově didaktických jevů, které považuje garant praxí v hodině za 

důležité.  

1.1.1 Vnímání praxí studenty učitelství 

Căpitanu a Drăgan (2015) zmiňují, že studenti učitelství vnímají pedagogickou praxi jako 

velmi náročnou a to zejména na začátku. Dle výzkumu Lojdové (2014) se studenti během 

praxí např. často setkávají se svými odbornými nedostatky. Studenti učitelství z 

výzkumného šetření Căpitanu a Drăgan (2015) poukazovali na obtížnosti ve vytvoření 

stejné atmosféry přijímání od žáků jako zkušenější učitelé, jakožto i obtížnosti reagovat 

stejně jako tito učitelé. Někteří ze studentů učitelství dokonce poznamenali, že zkušenosti 

s vedením jejich první vyučovací hodiny vyvolaly pochybnosti o jejich touze nebo 

schopnosti stát se učitelem i nadále (Căpitanu & Drăgan, 2015; Lojdová, 2014). Ve 

výzkumu, který publikoval Kuruc (2016), tvořila skupina studentů s pozitivními 

zkušenostmi s praxí, příp. se špatnými zkušenostmi, které však nikterak neovlivňovaly 

jejich tendence směřovat k učitelskému povolání, nejméně početnou skupinu. Ostatní 

skupiny vyjádřily své negativní zkušenosti, které během povinné praxe nabyly. Pravdou 

                                                 
6 https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&skr=2019&kod=OPNB2B104A 
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je, že celých 40 % začínajících učitelů v profesi, kterou si vybrali, nevydrží déle než čtyři 

roky (Bernshausen & Cunningham, 2001). 

Studenti učitelství, obzvláště na začátku své kariéry, resp. na praxi na školách úrovně 

ISCED 27 (což je v našem případě první zkušenost s výukou), pochopitelně nemají mnoho 

zkušeností. To znamená, že by se jejich očekávání ohledně toho, co chápat pod pojmem 

dobrý výkon ve vyučování, mohlo lišit ve srovnání se zkušenějšími kolegy a to dokonce 

diametrálně (Chan et al., 2018). Jak popisuje Veenman (1987) důvodem negativních 

emocí nabytých během praxí může být tzv. šok z reality, která se neslučuje s představami 

studentů učitelství o žácích a chodu školy. Ať je možné výsledky zmíněných výzkumných 

šetření generalizovat či nikoliv, je zajisté podstatné o zmíněných negativních 

zkušenostech přemýšlet jako o potencionální realitě, která se může odehrávat v myslích 

studentů učitelství.   

Některé situace, které mají vliv na pozitivní či negativní pohled studentů učitelství na 

pedagogické praxe, mají ve svých rukách i fakultní učitelé. Důvodem je, že se studenti 

na praxích ocitají v tzv. dvojí roli, kdy podléhají kontrole cvičného učitele a zároveň 

kontrolují práci žáků. Fakultní učitel je někdy může uvést do nepříjemné pozice a to např. 

v případě, že opraví postup studenta přímo před žáky. Student by měl být z role 

kontrolujícího do role kontrolovaného postaven v určeném prostoru a to bez přítomnosti 

žáků (Lojdová, 2014). 

Někdy k zamezení získání špatných pocitů mohou přispět i zdánlivé maličkosti, jako je 

např. představení studenta žákům a jejich podpora ze zadních lavic (Lojdová, 2014). Mezi 

další momenty, kterými fakultní učitelé přispívají k pozitivním pocitům studentů při 

praxi, patří předávání repertoáru nejrůznějších rituálů a symbolů. Jedná se např. o 

používání červeného pera při opravě žákovských prací či vyžádání si žákovské knížky při 

vyrušování žákem, přičemž žákovská knížka je nejprve jako výstraha umístěna na katedru 

tak, aby žákům připomínala možný důsledek jejich nežádoucího chování (Lojdová, 

2014).   

                                                 
7 https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_vzdelani_cz_isced_2011 
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1.2 Reflexe studenta učitelství v průběhu praxe 

Jedním z hlavních doporučení, která se nejenom se začínajícími učiteli pojí, je proces 

sebereflexe. Sebereflexe a sebehodnocení patří mezi faktory, které utvářejí a rozvíjejí 

pedagogické dovednosti studenta (Švec, 2017). Výukové situace vyžadují, aby učitel své 

jednání stavěl především na tzv. praktickém vědomí. To lze charakterizovat jako myšlení 

s omezenou kontrolou myšlenkových procesů a omezeným uvědomělým používáním 

znalostí. Učitel se často rozhoduje a následně se chová intuitivně. Má-li být učitelovo 

jednání účinné, měl by být schopen situaci umět analyzovat a vyhodnotit s ohledem na 

její funkce pro učení žáků (Janík & Minaříková, 2011). Učitel je tedy vlastně 

profesionálem, který disponuje určitými znalostmi, které jsou typické pouze pro učitele. 

Jedná se o tzv. didaktické znalosti obsahu (Janík et al., 2009). 

Jak již bylo naznačeno, k procesu reflexe by měl směřovat každý učitel, je však důležité, 

aby se toto učitel nejprve naučil (Janík, 2005). Reflektivní dovednosti by proto měly být 

osvojeny již v průběhu studia tak, aby i nadále v profesi docházelo k jejich rozvoji 

(Dytrtová, 2009; Lojdová, 2014; Janík, Píšová, & Spilková, 2014). Důvodem nutnosti 

osvojování reflektivních dovedností již v průběhu studia je skutečnost, že úroveň 

učitelových znalostí obsahu se odráží na efektivitě vyučovací hodiny, na vyučovacích 

metodách či organizačních formách i pomůckách, které v rámci vyučovací hodiny učitel 

používá. Dle Shulman (1986) se jedná o tři komponenty, které utváří zmíněné znalosti 

obsahu. Jedná se o znalosti vědních a jiných obsahů, didaktické znalosti obsahu a znalosti 

kurikula.  

Didaktické znalosti obsahu, pedagogical content knowledge, lze vysvětlit jako znalosti, 

které vedou k propojení obsahu a pedagogiky do porozumění, jak jsou konkrétní témata, 

problémy nebo záležitosti organizovány, reprezentovány a adaptovány do rozmanitých 

zájmů a schopností studentů (Shulman, 1987). Jinými slovy se jedná o znalostní struktury, 

které jsou tvořeny dvěma podsložkami: obsahovou, ta se týká učiva, a didaktickou, ta se 

vztahuje k zprostředkování učiva žákům. Didaktická složka dále zahrnuje další dvě 

složky. Jednak je to znalost analyzování učiva a učení žáků a jednak znalost komunikovat 

s žáky o učivu (Janík et al., 2009). Metody, které pomáhají v rozvoji didaktických znalostí 

obsahu, jsou pro učitele velice důležité, jelikož jsou nositeli profesionalizace. Jednou z 
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metod, které pomáhají v rozvoji didaktických znalostí obsahu, je například metoda 

reflexe výuky za použití videozáznamu (Janík et al., 2009). 

Reflexe je nezbytnou podmínkou jak pro dosahování, tak i pro udržení expertnosti učitelů 

(Píšová, 2010). Slovo „reflexe“ v latině znamená „otáčet (se) nazpátek, obracet se“ (Janík 

& Minaříková, 2011). Reflexe je definována, jako aktivní trvalé zvažování přesvědčení 

či znalostí (Píšová, 2005). Jiná definice vysvětluje reflexi jako předpokládanou možnost 

posunu v poznání, která podporuje a vede k závěru, který reflexi uzavírá (Tripp & Rich, 

2011).  

Ačkoliv je mnoho studií, které dokazují příznivý vliv videa na reflexi učitelů, existuje 

celá řada procesů, díky kterým je tohoto cíle dosaženo. V některých studiích učitelé 

reflektovali jejich videa samostatně. V jiných studiích učitelé naopak při reflexi 

spolupracovali (Tripp & Rich, 2011).  

S pojmem reflexe se pojí i pojem sebereflexe. Existují různé skupiny autorů, kteří určují 

rozdílný vztah těchto pojmů. Jedna skupina zastává názor, že pojem reflexe a sebereflexe 

v podstatě splývá. Někteří autoři však reflexi považují za první stupeň sebereflexe a další 

zase sebereflexi chápou jakou užší pojetí obecného pojmu reflexe (Píšová, 2005).  

Ve starší literatuře je pojem sebereflexe vysvětlován jako zamyšlení se nad sebou samým 

a k sebereflexi dochází při zpětném ohlédnutí se na své činy, myšlenky, názory a tak dále 

(Průcha, Walterová, & Mareš, 1995). Dle Smyth (1989) je sebereflexe předpokladem k 

řešení pedagogických situací, které můžeme považovat za problémové. Podle Švece 

(1996) je pak sebereflexe jakýsi dialog učitele, popřípadě studenta učitelství, který tato 

osoba vede sama se sebou při současném odstupu od svých zážitků, kdy dochází k jejich 

hodnocení a srovnávání. Hrabal (1988) ve své knize používá pojem autodiagnostika. 

Tento pojem definuje jako způsob poznávání a evaluace vlastního pedagogického vedení 

a jeho výsledků.  

Díky sebereflexi učitelé poznávají vlastní hranice a nacházejí další možnosti. Učitelé také 

mohou dobře porovnávat důsledky vlastního jednání, mohou si ujasnit rozhodnutí 

související s hodnocením žáků a profesně růst (Janík & Minaříková, 2011). Často až v 

sebereflexi si učitel uvědomuje, jak různí žáci reagují na informace a otázky učitele a 

jestli mají zvolené výukové metody dobrý vliv na upevnění učiva žákem (Janík et al., 

2009).  
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Jak již bylo řečeno, pro experty jsou charakteristické právě procesy reflexe. Nejde tedy 

pouze o podávání expertních výkonů, ale také o to, uvažovat o tom, jak profesního výkonu 

bylo dosaženo. Reflexe napomáhá porozumění funkčnosti zvolených řešení, ke kterému 

dochází zpětně (Píšová, 2010). Píšová et al. (2013) se ve svém výzkumu zabývali 

několika dimenzemi učitelské expertnosti. Jednou z těchto dimenzí je tzv. profesní vhled, 

neboli výsledek nashromážděné zkušenosti a její reflexe. Dle Minaříkové a Janíka (2012) 

je lepším a výstižnějším pojmenováním spíše profesní vidění, jelikož tento pojem se lépe 

vztahuje nejen interpretaci „vidíme tak“, ale také k evaluaci „nevidím to dobře“ a 

současně také k predikování „vidím, že nastane ono“ a dokonce i k alternativám „viděl 

bych to jinak“.  

Existuje mnoho konceptualizací a modelů reflexe. Cyklický model ideálního procesu 

reflexe, který byl popsán Korthagen (2001), je však úzce spjat s koncepcí profesního 

vidění, které je složeno z několika dílčích procesů (Minaříková & Janík, 2012). 

Podobnost mezi oběma modely je možné pozorovat na obr. 1.  

 

 

Obr. 1. Podobnost mezi profesním viděním a model ideálního procesu reflexe 

(Minaříková & Janík 2012). 
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1.3 Písemná a ústní reflexe 

Reflexe pedagogické činnosti může mít mnoho podob. Studentům učitelství či 

pedagogům mohou být zadávány nejrůznější úlohy, které slouží k reflektování 

proběhnuté výuky. Jednou z možných alternativ je ústní forma reflexe při využití tzv. 

explicitačních rozhovorů. Při rozhovoru může u studenta učitelství či pedagoga dojít k 

odhalení implicitních informací a to tak, že student učitelství resp. pedagog dojde ke 

zjištění a následnému vyslovení možných příčin analyzovaného jevu (Dytrtová, 2009). 

Reflexe může být také zpracována v podobě písemného vyjádření studenta učitelství či 

pedagoga např. ve formě deníku. Písemná vyjádření mohou být také strukturována, kdy 

studenti učitelství či pedagogové odpovídají na zadané otázky či mohou být písemná 

vyjádření psaná zcela volně (Mazáčová, 2014).  

Předkládaná práce se pokusila reagovat na nastíněná doporučení ve výzkumném šetření 

Coddington (2017). Jednalo se o doporučení autora o nutném prozkoumání písemných 

reflexí studentů, které by se týkaly vlastního videozáznamu z jejich vyučovací hodiny. 

Autor přímo doporučuje, aby se následující výzkumy zabývaly tím, co je v reflexích 

nejpozoruhodnější a také vybízí, aby byl kladen důraz na individuální rozhovory s učiteli 

tak, aby byly hlouběji prozkoumány jejich názory na myšlení žáků, jejich učení a výuku 

(Coddington, 2017). V souladu s tímto šetřením byly nejprve zkoumány písemné reflexe 

studentů učitelství, které se vztahovaly ke sledování vlastního videozáznamu z 

vyučovacích hodin studentů a následně byly zkoumány vedené hospitační rozhovory.  

1.4 Hospitační rozhovor 

Hospitační rozhovor je jednou ze základních metod hospitační činnosti (Dytrtová, 2009). 

Jedná se vlastně o rozbor, který je veden s učitelem či studentem učitelství v návaznosti 

na odučenou vyučovací hodinu, kdy dochází k rozhovoru o tom, jakým způsobem 

vyučovací hodina probíhala (Dytrtová, 2009; Janík et al., 2009). Smyslem rozhovoru je 

podpora procesů, které utváří a rozvíjí didaktické znalosti obsahu (Janík et al., 2009). Na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy je hospitační rozhovor po odučené vyučovací 

hodině, v případě osobní hospitace garanta praxí na škole, započat jako volné vyjádření 

studenta. Student se nejprve vyjadřuje k postupům, metodám, organizačním formám 

výuky apod. z hlediska toho, co se povedlo a co se povedlo méně či bylo zcela 

nevydařené. Následně se vyjadřuje garant praxí a to nejprve opět k vydařeným postupům, 
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metodám a organizačním formám výuky apod. a poté je student případně upozorněn na 

méně či zcela nevydařené momenty ve výuce. Garant praxí se společně se studentem 

snaží nalézt alternativní postupy, které by bylo možné/vhodné do výuky zařadit.  

Hospitační rozhovory nad videonahrávkou pořízenou během souvislých pedagogických 

praxí studentů učitelství biologie pak probíhají následujícím způsobem. Úvodní část 

hospitačního rozhovoru je pojata jako samostatné vyjádření studenta učitelství k dané 

vyučovací hodině, kterou měl garant praxí možnost zhlédnout. Tato část je zcela v 

kompetenci studenta učitelství. Student komentuje libovolné události z dané vyučovací 

hodiny a to po dobu, kterou uzná za vhodnou. V této fázi hospitačního rozhovoru garant 

praxí studenta učitelství nikterak nepřerušuje a neusměrňuje.  

Následuje druhá fáze, která je shodná pro všechny hospitační rozhovory. Tato fáze je 

zacílená na obor a oborovou didaktiku. V této fázi rozhovoru garant praxí pokládá 

studentovi učitelství otázky, které se soustředí na pět oblastí vyučovací hodiny. Jedná se 

o cíle výuky, obsah a rozsah učiva, pomůcky a způsob prezentace učiva, chyby studentů 

učitelství v roli učitele a chyby žáků a oblíbenost témat a motivace (viz dále). 

Poslední fází je zaměření garanta praxí na cca pět klíčových oborových (biologických) či 

oborově didaktických jevů v hospitované hodině. Garant praxí tyto jevy vybírá a rozebírá 

společně se studentem učitelství.  

Celý rozhovor je se souhlasem studentů učitelství nahráván na diktafon.  

1.4.1 Cíle výuky 

V Rámcových vzdělávacích programech jsou cíle vzdělávání vyjádřeny pomocí 

kompetencí (RVP ZV, 2016: s. 10; RVP G, 2007: s. 8), které představují „soubor 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které jsou důležité pro osobní 

rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a budoucí uplatnění v životě. “ V 

Rámcových vzdělávacích programech pro základní vzdělávání jsou uvedeny kompetence 

k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. V 

Rámcových vzdělávacích programech pro gymnázia jsou pak uvedeny kompetence k 

učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, kompetence občanská a 

kompetence k podnikavosti. I zde by měl učitel cílit na utváření a rozvoj více kompetencí, 

a ne jen na kompetence k učení. 
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Pokud hovoříme o výukových cílech, měli bychom mít vždy na paměti i poskytování 

zpětné vazby. V případě, že žáci nejsou obeznámení s tím, kam ve výuce směřují, 

nemohou pochopit, zda se jim daří či naopak (Stará & Starý, 2018). Kvalitní zpětná vazba 

tedy může být žákům poskytnuta až poté, co došlo ke správnému zformulování 

výukových cílů. Následná zpětná vazba je pak po explicitním vyjádření výukových cílů 

také nezbytná (Kalhoust & Obst, 2000; Stará & Starý, 2018).  

1.4.2 Obsah biologického učiva 

Obsahem učiva se rozumí souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a zájmů, 

které jsou osvojené během vzdělávacího procesu. V českém prostředí je určen 

Rámcovými vzdělávacími programy (RVP ZV, 2016; RVP G, 2007), podle kterých si 

škola zpracovává své vlastní školní vzdělávací programy. Existuje několik determinantů, 

které určují, s čím by se žáci ve vyučování měli seznámit. Mělo by se jednat o informace 

a dovednosti, které žák zužitkuje především v rámci svého působení ve společnosti. Tyto 

informace a dovednosti by měly odrážet vývoj vědy a praxe a měly by rozvíjet žáka 

vzhledem k jeho možnostem, potřebám a zájmům (Vohra, 2000; Vališová & Kasíková, 

2007; Stuckey et al., 2013). Rozsah a obsah vzdělávání má tedy být volen s důrazem 

kladeným na redukci obsahu učiva v přírodovědných předmětech, vzájemné vztahy mezi 

vědou, technikou a společností (Škoda & Doulík, 2009). Dle Jelemenské (2007) je 

zapotřebí vytvářet takový obsah biologického učiva, který odráží především skutečnou 

živou přírodu a potřeby praxe. Dalším požadavkem je i nutnost naučit žáky učit se. Pojmy, 

zákony a metody přírodovědného poznání mají široký „průřezový“ charakter, je tedy 

žádoucí mezi sebou různé přírodovědné vzdělávací obsahy navzájem propojovat (Maršák 

& Janoušková, 2006). 

1.4.3 Pomůcky a způsob demonstrace učiva ve výuce přírodopisu/biologie 

Přírodniny nebo jejich preparáty by měly tvořit co největší část pomůcek učitelů 

přírodopisu/biologie. Důležité jsou také odlitky a modely přírodnin (Pavlasová, 2014). 

Učitel by neměl zapomínat, že většina informací ve výuce by měla být předávána 

vizuálně, neboť 87 % informací vstupuje do mozku žáků právě zrakem (Petty, 1996). 

Není tedy divu, že učitelé ve svých hodinách používají velmi často také obrázky a videa 

organismů, které jsou často představeny pomocí prezentace promítané dataprojektorem. 

Mezi často používané literární pomůcky jsou také řazeny nejrůznější nakladatelství 
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učebnic přírodopisu a biologie, pracovní sešity či pracovní listy, dále pak atlasy a určovací 

klíče (Pavlasová, 2014).  

Díky charakteristickým výukovým metodám a organizačním formám využívaným 

speciálně v hodinách přírodopisu/biologie, jako jsou laboratorní cvičení, pokusy a 

exkurze, by učitelé resp. žáci pak často měli používat nástroje (např. lupy, pinzety, 

entomologické sítě) a přístroje (např. mikroskopy, binolupy) umožňující přímé studium 

přírody (Pavlasová, 2014; Pavlasová et al., 2015). 

Učitelé by také měli vycházet z názorů žáků a připravovat takovou výuku, která je pro 

žáky nejpříjemnější a nejlépe se při ní podle jejich mínění učí. Jedná se např. o zařazování 

nejrůznějších druhů skupinového učení, využívání ICT, hraní didaktických her, 

praktickou výuku v laboratořích a zařazování exkurzí (Sitná, 2009).  

Dle požadavků na přírodovědné vzdělávání nemá být žák pouze pasivním příjemcem 

poznatků, které učitel předává, ale má se sám aktivně podílet i na jejich hledání, 

hodnocení a využívání k různým účelům (Maršák & Janoušková, 2006). Např. čeští žáci 

mají sice osvojeni velké množství přírodovědných poznatků, ale jejich nedostatky se 

objevují v oblasti samostatného uvažování, zkoumání, vytváření hypotéz, hledání a 

navrhování cest apod. při řešení přírodovědných problémů (Papáček, 2013). Jak vyplývá 

z mezinárodního šetření PISA8, průměrné výsledky, kterých žáci dosahovali v roce 2006, 

se navíc v roce 2015 ještě zhoršily. Dotazníkové odpovědi žáků byly následně 

porovnávány s jejich výsledky v testech. Bylo zjištěno, že ti žáci, kterým učitelé 

vysvětlují vědecké myšlenky v hodinách často, dosahují v testu více bodů. Stejná 

tendence lze pozorovat, pokud mají žáci možnost diskutovat jejich dotazy, či v případech, 

že jejich učitelé názorně demonstrují nějaké myšlenky. Velmi důležité, především s 

ohledem na vysoký motivační potenciál, je zařazování experimentů do výuky 

(Mezinárodní šetření PISA 2015, 2016).  

Doporučovanými postupy či metodami, které lze často spatřit i v požadavcích žáků (viz 

výše) jsou skupinové práce, individualizovaná výuka, kooperativní a projektová výuka 

apod. Maršák a Janoušková (2006), dále pak např. Rocard et al. (2007) uvádí jako jednu 

z vhodných metod pro zvyšování zájmu žáků u předmětů typu „science“ badatelsky 

                                                 
8 Programme for International Student Assessment 
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orientovanou výuku. Obecně je v přírodovědných předmětech doporučováno zvýšení 

podílu induktivního přístupu k výuce oproti v současnosti často převažujícímu přístupu 

deduktivního. Induktivní (badatelsky nebo problémově orientovaný) přístup je obecně 

doporučován jako základní opatření ke zvýšení zájmu i dosažených výsledků žáků v 

přírodovědných předmětech (Rocard et al., 2007).   

1.4.4 Problémy začínajících učitelů 

Těžkostí, se kterými se začínající učitelé musí během výuky vypořádat je značné 

množství. Může se jednat nejenom o potíže s obsahem předmětu, ale také o zvládnutí 

procesu výuky z hlediska managementu, časové organizace, formulace pokynů, pohybu 

po třídě, intonace hlasu apod.  

Existují rozdíly v tom, jakým způsobem se studenti učitelství hodnotí sami a mezi tím, 

jak je hodnotí oboroví didaktikové. Za činnosti, které studenti učitelství vnímají, jako 

nejhůře zvladatelné se řadí časové rozvržení učiva, udržení kázně, grafický projev a psaní 

na tabuli, řešení kázeňských přestupků, udržování pozornosti žáků a správná formulace 

otázek (Wernerová, 2009). 

Jednou z nejlépe hodnocených činností jak mezi studenty učitelství, tak mezi oborovými 

didaktiky, je organizace aktivit v hodině (Wernerová, 2009). Naopak Barbetta, Norona a 

Bicard (2005) uvádí, že co se týká řízení třídy, právě jednou z častých chyb studentů 

učitelství je např. nedostatečné plánování přechodů ve výuce. Nevhodně provedené či 

dokonce nepřipravené přechody mezi jednotlivými činnostmi žáků se mohou projevit 

ztrátou velkého množství času, příp. mohou být příčinou negativních interakcí mezi žáky 

a učitelem. Důležité je, aby přechody byly konzistentní, tzn., že je vhodné zařazovat 

stejná pravidla pro každý typ přechodu, aby učitel nepřecházel k další činnosti, bez toho 

aniž by všichni žáci splnili předchozí pokyny (Barbetta, Norona, & Bicard, 2005).  

Z výsledků studie, kterou publikoval Yip (1998) je patrné, že v oblasti obsahu předmětu, 

tedy znalostí oboru, mají začínající učitelé biologie několik miskonceptů, které se týkají 

např. metabolismu buněk, mechanismu fotosyntézy, procesu výživy, výměny látek v 

kapilárách, homeostázy, regulace teploty těla, vodního režimu v rostlinných tělech, 

reprodukce a adaptace na prostředí. Konkrétně studenti učitelství např. často příliš 

zjednodušují výroky týkající se procesu fotosyntézy a jejich mechanismů. Jedním z 

těchto výroků je např.: „ Proces fotosyntézy se skládá ze světelné a temnostní fáze.“ Na 
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základě těchto výroků u žáků mohou vznikat např. takové miskoncepty, že tzv. temnostní 

fáze probíhá pouze za tmy nebo v noci. Někteří žáci dokonce ztotožňovali tzv. temnostní 

fázi s procesem respirace (Yip, 1998). Další z miskonceptů uvedeného v textu Yip (1998) 

je např i. výrok, že: „Pylová zrna u rostlin jsou totéž, co spermie u zvířat.“  Tato mylná 

informace může zapříčinit, že se žáci např. mohou domnívat, že z důvodu malé velikosti 

pylových zrn se jedná o počáteční stádium samčích rostlinných gamet. 

Oborové miskoncepty učitele se dají velice dobře zjistit právě z videozáznamu hodin 

(Jáč, 2017a). Oborová správnost učiva je přitom základním předpokladem k dosažení 

zamýšlených výsledků učení žáků. V českém prostředí se tomuto věnoval velmi 

významně např. Altmann (1975a), který formuloval didaktické zásady výuky biologie a 

právě zásadu vědeckosti uvádí na prvním místě.  

Jak bylo řečeno výše, učitel má někdy sám těžkosti se zvládnutím učiva a při výuce musí 

ještě opravovat žáky, a to mnohdy okamžitě bez možnosti ověření si poznatku např. v 

literatuře. Z analýz výukových situací vyplývá, že i zkušení učitelé často na chyby žáka 

nereagují, nevšimnou si jich (Pavlasová, 2017a; Jáč, 2017b). Druhá věc je, jakým 

způsobem na ně reagují, pokud si jich všimnou. Učitelé by měli dát ostatním žákům 

prostor vzniklé chyby opravit, příp. by chyby měli opravit sami (Pavlasová, 2017a).  

1.4.5 Motivace ve výuce 

Nikdy nebyly pochybnosti o důležitosti motivace žáků. Mohou však vyvstávat potíže při 

uplatňování metod a přístupů, které motivaci ovlivňují (Keller, 2000). Přesto byla 

dovednost motivovat žáky u studentů učitelství a oborových didaktiků hodnocena jako 

jedna ze šesti nejlépe zvládnutelných činností studentů učitelství ve výuce. Studenti 

učitelství tuto dovednost umístili na páté místo z nabízených 24 možností a oboroví 

didaktici ji umístili na místo šesté (Wernerová, 2009). K motivaci jistě může přispět i 

zaměření vyučovacích hodin. Rozsah, hloubka a složitost učiva vyučování lze 

modifikovat tak, aby výuka reagovala na potřeby, schopnosti, zájmy a přecházející 

znalosti žáků a byla tak pro žáky více motivující (Pasch et al., 1998).  

S motivací souvisí i vyučovaná témata. Oblíbenost témat/oborů přírodopisu/biologie a 

předmětu samotného se např. může lišit nejenom u pohlaví žáků, ale i mezi jednotlivými 

věkovými skupinami žáků. Výzkumů takto zaměřených můžeme najít více (Kubiatko, 

2012; Janštová, 2016; Malcová & Janštová, 2018; Hanzalová, 2019). Problém s 
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generalizací výsledků spočívá ale v různém výběru a velikosti vzorku respondentů. 

Nicméně i případové studie škol mohou přinést zajímavé výsledky, jako např. 

nevyhraněnost názorů na oblíbenost témat u třetiny zkoumaných odpovědí (Hanzalová, 

2019), nebo zmiňování neoblíbenosti geologie a to i přes to, že tato oblast na škole, kterou 

zkoumaní respondenti navštěvují, není zařazena do Školního vzdělávacího programu 

(Vitásek, 2017).  

1.5 Využití videa při pedagogických praxích  

Závěry z videostudií mohou pedagogickým praxím, resp. jejím garantům, poskytnout 

mnoho podnětů, jelikož lépe dokumentují a analyzují komplexní pedagogické a 

didaktické jevy a děje, ke kterým ve výuce dochází (Janík & Najvar, 2008). Právě díky 

videozáznamu je student učitelství, začínající učitel, či učitel s delší praxí schopný 

hodnotit své nebo cizí chování s odstupem, konfrontovat chování s dosavadními 

představami a reflektovat je na kognitivní úrovni (Janík & Minaříková, 2011). Pozorování 

videozáznamu z výuky stejně tak dobře umožňuje pozorovatelům analyzovat procesy 

rekonstruování obsahu, ke kterým dochází u žáků a to přímo v sociálních situacích, které 

jsou ovlivňovaný učitelem. Ke studování těchto fenoménů tedy dochází zprostředkovaně, 

ale přímo v edukační realitě (Najvar et al., 2011).  

Videozáznamy výuky umožňují zachycení reálných situací, tedy reality odehrávané na 

základních školách celistvě, tak aby se tyto situace mohly stát výchozím bodem pro 

následující reflexi studentů učitelství či učitelů. Výhodou je, že je možné videonahrávky 

zkoumat i po delší časové odmlce (Janík et al., 2009). Učitelé a studenti učitelství tak 

mají možnost vidět události, kterých si prve nevšimli a v případě, že si videonahrávku 

pustí opakovaně, mohou na věc pohlížet z mnoha různých perspektiv (van Es & Sherin, 

2009). Video také nabízí učitelům či studentům učitelství jakési zprostředkování výukové 

situace a studenti či učitelé pak nejsou pod tlakem z interakce ve třídě, což je pro ně velmi 

podstatné (Blomberg et al., 2013).  

Dle citované literatury však pouhé sledování videozáznamu nestačí. Využití videa je 

efektivní pouze tehdy, pokud jsou budoucí učitelé pobízeni, aby se při pozorování 

soustředili pouze na vybraný aspekt výuky. Pokud má práce s použitím videozáznamů 

vést k rozvoji pedagogického myšlení, musí dojít k důkladnému naplánování a 

respektování určitých zákonitostí. Jak studenti učitelství, začínající učitelé, tak i 
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zkušenější učitelé vyžadují v práci s videozáznamy určitá specifika. Na tuto skutečnost je 

třeba v případě volby zařazení videozáznamu pro potřeby reflexe, myslet (Janík & 

Minaříková, 2011).  

Vhodné je využívání především pozorování videozáznamů, které je systematické a 

alespoň částečně strukturované. To může být naplněno pomocí souboru otázek a úkolů, 

které by studenta měly vést k analytickému nazírání na danou situaci. Při práci s 

videozáznamem můžeme například využít různá kritéria kvality výuky, hledat významy 

jednotlivých situací, vyhodnocovat vzorce jednání, posuzovat možnosti a hranice 

jednotlivých řešení či o videozáznamech diskutovat (Janík & Minaříková, 2011).  

V případě, že jsou studenti učitelství či učitelé instruováni aby si prostřednictvím 

sledování videozáznamu všímali událostí, které ve výuce probíhaly, získají tak příležitost 

si povšimnout věcí, kterých by si možná za běžné situace nevšimli, protože by se zabývali 

interakcemi s osobami ve třídě (Siry & Martin, 2014). Video studentům učitelství 

pomáhá, aby se zaměřili na konkrétní aspekty výuky, a dovoluje jim evaluaci jejich 

vlastního učení (Sonmez & Hakverdi-Can, 2012).  

V rámci výzkumů založených na videozáznamu se rozlišilo několik samostatných 

proudů. Jedná se o etnografii, respektive videografii, mezinárodní srovnávací výzkumy 

či pedagogicko-psychologické a didaktické výzkumy (Najvar et al., 2011). 

V posledních deseti letech je patrný posun od používání videozáznamu v rámci 

mezinárodně srovnávacích výzkumů k využití videa ve výzkumech založených na 

vyučování a učení (Najvar et al., 2011). První studie, která byla zaměřena na reflektivní 

praxi s využitím analýz videozáznamů, byla uveřejněna v časopise Pedagogika v roce 

1993 (Janík & Minaříková, 2011).  

V rámci novějších přístupů je možné použití videa pro tvorbu tzv. elektronických 

učebních prostředí. Tato prostředí slouží pro budoucí učitele, neboť zde studenti 

pedagogických fakult mohou řešit úlohy, které jsou spjaty s různými aspekty 

didaktických znalostí obsahu. Jsou zde také využívány nejrůznější materiály např. 

příprava učitele na výuku, úryvky z učebnic atd. (Janík et al., 2009). 

Učitelé se totiž většinou zabývají pouze otázkou: Co budeme dnes dělat? Při tom často 

zapomínají na otázku, zda by bylo možné v jejich výuce něco zlepšit (Janík et al., 2009). 

Dle Tripp a Rich (2011) existuje šest dimenzí, které odlišují studie zabývající se analýzou 
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videa vlastních vyučovacích hodin. Jedná se o různé typy reflektivních otázek, provázení 

nebo nápomoc při reflektování, samostatné nebo spolupracující reflektování, délka 

videozáznamu, počet reflexí a různé způsoby měření reflexe.  

Reflexe spojená s interpretací situací, které se udály během učení (výuky) patří mezi 

nejlepší způsoby rozvíjení profesního myšlení učitelů (Janík et al., 2009). Jak již bylo 

řečeno, při pouhém sledování videa však nemusí docházet k učení se z něj (Janík & 

Minaříková, 2011). Je tomu tak z toho důvodu, že reflexe sama o sobě vůbec není 

jednoduchá záležitost. Vyžaduje to aplikování teorií, propojení mezi reflexí a praxí a 

schopnost zaměření se na reflexi, což je všechno mnohem více, než pouhé pozorování 

videozáznamu (Siry & Martin, 2014). 

Učitelé experti vidí a hodnotí video jiným způsobem, než začátečníci a studenti učitelství 

(Janík & Minaříková, 2011).  

Přesto, že o výzkumech učení prostřednictvím videa jsou mnohé poznatky, stále existují 

nevyjasněné otázky. Panuje však shoda na tom, že video někoho jiného se jeví jako lepší 

pro pozorování modelového jednání a ukazuje jiné možnosti didaktických strategií, tudíž 

si tak učitel může rozšířit své dosavadní didaktické strategie. Naopak pozorování svého 

vlastního videa je vhodnější pro tzv. reflektivní učení, protože podporuje aktivizaci 

znalostních struktur, vede k jejich rozvoji a umožňuje změny jednání (Janík & 

Minaříková, 2011). Odborníci v pedagogice by si měli být vědomi silných stránek i 

omezení při využívání videa ve vzdělávání učitelů.  

Podle studie Chan et al. (2018) sledování videozáznamu z vlastní vyučovací hodiny a 

následná sebereflexe studenta může vyvolávat nejrůznější emoce. Vyvolané emoce 

mohou následně studenty učitelství přimět k předcházení nepříjemným situacím v 

budoucnu, či naopak v budoucnu reagovat na konkrétní situace, které v nich během 

sledování své předešlé výuky emoce vzbudily. Samozřejmě je zapotřebí brát v potaz 

případná rizika, která s osvojováním dovedností sebereflexe souvisí, a to obzvláště pokud 

tato sebereflexe navazuje na sledování vlastního videozáznamu z vyučovací hodiny. 

Někteří jedinci totiž prožívají nepříjemné stavy při zjištění nesouladu aktuálního já s 

ideálním já, příp. požadovaným já. Mnozí jedinci se tak sebereflexi mohou záměrně 

vyhýbat (Urbanovská, 2002). Z výzkumu Pravdové (2013) je však patrné, že ačkoliv je 

pojem profesní já tak důležitý z hlediska profesního rozvoje, respondentka zmíněného 
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výzkumu se s ním poprvé setkala až v posledním ročníku svého studia a to dokonce až 

během výzkumného šetření. Pokud je tato skutečnost chápána v dobrém slova smyslu, 

studenti učitelství nebo dokonce zkušení učitelé, mohou být po sledování sebe sama na 

videozáznamu naopak velmi motivovaní a na základě toho se mohou pokusit zlepšit své 

vyučovací strategie téměř okamžitě (Knight et al., 2012).  

Reflexe psané na základě sledování videozáznamu, na rozdíl od těch psaných pouze na 

základě paměti, mají výrazné výhody (Xiao & Tobin, 2018). Existují důkazy o jejich 

pozitivním vlivu, který ukazuje na větší objektivitu a kritičnost. Chyby jsou detekovány 

snadněji a charakteristiky výuky jsou snáze rozpoznatelné. Studenti učitelství, kteří 

sledují videozáznam z vlastní vyučovací hodiny, se často vyjadřují konkrétně k proporci 

výkladu učitele, rozsahu pozornosti žáků, rostoucímu zájmu žáků a stylu komunikace. 

Další typické výroky se týkají toho, jak se učitelé pohybují ve třídě, jaká používají gesta 

a intonaci hlasu (Akcan, 2010). 

Reflexe založené výhradně na paměti mohou být nedostatečné a dokonce 

kontraproduktivní, protože studenti učitelství mohou být přehlceni množstvím interakcí, 

které ve výuce probíhají a které mají být následně analyzovány. Studenti učitelství mohou 

mít bez sledování videozáznamu potíže s reflektováním všech interakcí a se stanovením 

jejich priority. Přínos sledování jejich videozáznamu spočívá v tom, že je možné lépe 

posoudit instrukce, které žákům zadali, chování žáků a dosažení zamýšlených cílů výuky 

(Chizhik & Chizhik, 2018). 

Přesto však se může stát, že reflektování videozáznamu může být pro novice selektivní či 

dokonce klamné. V takovémto případě, by bylo vhodné, aby došlo ke kontrole 

videozáznamu mentorem (Xiao & Tobin, 2018). Autoevaluační procesy u studentů kromě 

mentorů mohou posilovat také fakultní učitelé na škole či vysokoškolští učitelé (garanti 

praxí). Je dokázáno, že studenti učitelství, kteří během mentorských rozhovorů zažívají 

pozitivní interakce s mentorem, vykazují také vyšší hodnoty ve výsledcích učení (Tillema 

& van der Westhuizen, 2013). Např. ze studie (Barnett & Friedrichsen, 2015) je zřejmé, 

jak mentor pomohl rozvinout specificky oborové znalosti studenta učitelství, když došlo 

k odhalení jeho miskoncepcí při mentorském rozhovoru. Videozáznam v tomto případě 

může posloužit jako nástroj pro povzbuzení studenta učitelství k hlubšímu uvažování nad 

výukou (Xiao & Tobin, 2018).  
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Schopnost formulovat profesní úsudek (někdy též zvaný „profesní vidění“) je jednou z 

klíčových schopností učitele (Slavík et al., 2015). Sherin diskutuje dvě složky profesního 

vidění: „všímání“ a „zdůvodnění založené na znalostech“. Při analýze profesního vidění 

se obvykle používají kvalitativní přístupy a výroky respondentů jsou následně kódovány 

odlišnými kategoriálními systémy (Sherin, 2007). Systém publikovaný Sherin (2007) 

ukazuje, čeho si studenti všímají během aktivit předkládaných při jejich vzdělávání 

(vyučování, sledování videozáznamu, psaní reflexí, diskusí s ostatními studenty apod.), a 

jaké jsou jejich reakce. Proces „všímání si“ může být chápán jako dovednost učitele 

věnovat svou pozornost oblastem, které jsou důležité pro vlastní výuku a učení se ve třídě. 

Proces „zdůvodňování založený na znalostech“ je pak způsobem jakým učitel uvažuje o 

tom, co je povšimnuto a závisí na jejích/jeho znalostech a porozumění dané situaci. 

Obzvláště komponent „všímání si“ je komponent složený z oblastí „Aktéra“ a „Tématu“ 

a „zdůvodnění založené na znalostech“ je komponent, který se skládá z oblastí „Přístup“ 

a „Míra konkrétnosti“ (Sherin, 2007). 

1.6 Vybrané zahraniční videostudie 

V této kapitole budou blíže popsány zahraniční zkušenosti s využitím videa v rámci výuky 

didaktiky či při pedagogických praxích, resp. přípravě (budoucích) učitelů. Videostudií 

je mnoho, proto zde budou zmíněny pouze vybrané z nich.  

Výzkum provedený Sonmez a Hakverdi-Can (2012) ukázal, že zaměřená pozornost na 

určité aspekty výuky a schopnost si tyto aspekty uvědomit, se u zúčastněných studentů 

učitelství v průběhu zařazování práce s videozáznamy do jejich výuky zvyšovala. 

Přínos případného zařazování videa do vzdělávání budoucích učitelů je patrný i ze studie, 

která se zaměřovala na reakce učitelů (Picci, Calavani, & Bonaiuti, 2012). V této studii 

mentoři, kteří videozáznamy sledovali, poskytovali zpětnou vazbu formou komentářů, 

přičemž nedocházelo ke konfrontaci tváří v tvář. Bylo prokázáno, že tento způsob zpětné 

vazby byl pro učitele méně přitažlivý než právě zmíněná zpětná vazba tváří v tvář. Navíc 

nebylo tak snadné tuto metodu používat v každodenní praxi učitelů, neboť omezení 

způsobená nahráváním vyučovací hodiny byla dle výpovědí učitelů značná. Přesto však 

byl tento způsob poskytnutí zpětné vazby učiteli hodnocen jako způsob, který měl větší 

vliv na jejich budoucí výkony, než zpětná vazba od mentora tváří v tvář (Picci, Calavani, 

& Bonaiuti, 2012).  
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Videozáznamy byly využity i v dalším vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. 

Program STeLLA (Science Teachers Learning from Lesson Analysis) se zaměřoval na 

rozvoj znalostí vybraného obsahu a zlepšování strategií učitelů těchto předmětů ve 4. - 6. 

ročnících základních škol. Bylo zjištěno, že učitelé nedostatečně propojují konkrétní 

aktivity, které jsou do výuky zařazovány, s myšlenkami vědního oboru. Tito učitelé sice 

chápali nutnost zařazování nejrůznějších praktických aktivit do výuky předmětů typu 

„science“, ale zároveň však často nebyli schopni své žáky podpořit v porozumění 

zprostředkovaných přírodovědných obsahů (Roth, 2009). Tato zjištění je dále možné 

implementovat do vzdělávání budoucích učitelů a vytvářet taková prostředí, ve kterých 

by studenti učitelství rozvíjeli svou znalost vědního obsahu a zároveň strategie, které by 

našly uplatnění v jejich budoucí výuce.  

S podobným záměrem bylo vytvořeno i elektronické prostředí LUV (Lernen aus 

Unterrichtsvideos), které učitelům a dalším respondentům umožňovalo sledovat krátké 

videoklipy. Skupina respondentů z řad školních inspektorů dosahovala nejvyššího skóre 

kompetencí v oblasti vysvětlování a predikce. Učitelé s delší dobou praxe pak vykazovali 

v těchto parametrech skóre o něco menší. Nejvyššího skóre kompetencí v oblasti popisu 

procesů dosahovali studenti učitelství. Na základě zjištění lze konstatovat, že 

videozáznamy jsou vhodným prostředkem sloužícím k hodnocení kompetencí, kterými 

učitelé disponují a proto je možné podobná elektronická prostředí doporučit i při 

vzdělávání učitelů (Seidel et al., 2009). 

Během podílení se na tzv. videoklubech se učitelé matematiky působící na základních 

školách účastnili nejrůznějších aktivit, které přispívaly k rozvoji jejich schopnosti 

všimnout si (van Es & Sherin, 2006). Videoklub je prostředí, ve kterém skupiny učitelů 

či studentů učitelství společně pozorují a diskutují videonahrávky z vyučovacích hodin. 

Hlavním cílem videoklubů je učitelům či studentům učitelství pomoci, aby se naučili 

uvědomovat a interpretovat klíčové prvky v interakci ve třídě (van Es & Sherin, 2009). 

Např. ve studii Walkoe (2014) studenti učitelství sledovali a diskutovali videa z 

vyučovacích hodin zaměřených na výuky algebry v průběhu osmi týdnů. Výsledky 

ukazují, že díky spolupráci ve videoklubech, se studenti učitelství mnohem konzistentněji 

věnovali podstatám myšlení, ke kterému u jejich žáků docházelo (Walkoe, 2014). Při 

videoklubech je také možné využít služeb mentora. Ve studii Moore (2015) byli studenti 

nejprve natáčeni a jejich videozáznamy byly následně právě v prostředí videoklubů 
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společně s mentorem diskutovány. Při sledování jejich profesního růstu bylo zjištěno, že 

studenti postupně snižovali svou závislost na mentorově zpětné vazbě a získali schopnost 

události ve výuce více interpretovat. 

Jiná studie proběhla v programu dalšího vzdělávání učitelů (Problem-Solving Cycle), 

jehož cílem bylo rozšíření profesních znalostí učitelů matematiky (Borko et al., 2008). 

Učitelům byl nejprve předložen matematický úkol, ke kterému měli učitelé nabídnout 

různé způsoby řešení a dále uvést, jak by při řešení úkolu postupovali žáci. Současně byli 

učitelé instruováni, aby vytvořili plán takovéto vyučovací hodiny. Učitelé následně 

pořídili videozáznam z výuky, ve které byl daný matematický úkol implementován. V 

rámci dalších setkání došlo ke sledování pořízených videozáznamů a následným 

diskusím. Zjištění poukazují na postupné produktivnější a analytické diskuse nad 

specifickými tématy (Borko et al., 2008).  

Aktivity, které byly zmíněny výše v textu, ať se jedná o aktivity zmiňované ve spojitosti 

s videokluby či programy, by mohly být zařazovány i do vzdělávání budoucích učitelů, 

kteří by si podobné postupy mohli vyzkoušet např. během souvislých praxí.  

1.7 Vybrané domácí studie 

Videostudie jsou v České republice využívány již řadu let. Tradice sahá až do 70. let 

minulého století a pojí se především s pracovišti v Brně, v Hradci Králové, v Pardubicích 

a v Praze (Janík & Minaříková, 2011).  

Tato kapitola seznamuje čtenáře s několika vybranými studiemi.  

První zmiňujeme videostudii pocházející z Filozofické fakulty z Univerzity v Pardubicích 

(Janík & Minaříková, 2011). Zde, v rámci přípravného vzdělávání učitelů anglického 

jazyka, byl výzkum zaměřen jednak na profesní rozvoj učitele, jeho podporu a strategie 

a techniky profesního učení (Píšová, 2005) a dále na potenciál videozáznamu pro rozvoj 

didaktických znalostí obsahu u studentů učitelství (Černá, 2009).  

Využití videozáznamů bylo také prováděno na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy 

a to ve výuce didaktiky matematiky. Zde se však, oproti předchozímu příkladu, používaly 

videozáznamy již hotové a ty pak sloužily k začleňování do kurzů didaktiky matematiky. 

Pozornost je soustřeďována především na schopnost „všímat si“ jako součást 

didaktických znalostí obsahů (Stehlíková, 2010). 
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Další zkušenosti jsou z Výzkumného ústavu pedagogického v Praze, kde se věnovali 

virtuálním hospitacím. Hlavním cílem těchto hospitací, které jsou zveřejňovány na 

Metodickém portálu9, je podpora profesního rozvoje, spolupráce učitelů a následná 

internetová diskuze a ověřování využitelnosti tohoto nástroje v dalším vzdělávání učitelů 

(Janík & Minaříková, 2011).  

Centrum Pedagogického výzkumu (CPV) Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity v 

Brně je neméně důležitým zdrojem poznání právě v oblasti videostudií. Toto centrum se 

v roce 2004 rozhodlo standardizovat metodiku videostudií a realizovat studie, které 

zahrnují různé vyučovací předměty a to na prvním i druhém stupni základních škol. Jedná 

se o videostudie fyziky, zeměpisu, anglického jazyka, německého jazyka a tělesné 

výchovy (Janík & Najvar, 2008). V rámci studie CPV byl zaveden pojem příležitost k 

učení. Shulman tento pojem vysvětluje jako čas, jenž učitel poskytuje určitému žákovi na 

daný úkol. Výsledky studie poukazují na to, že výuka na druhém stupni základních škol 

je ve značné míře řízena učitelem (Janík & Švec, 2009).   

V návaznosti na tyto videostudie vzniklo v Institutu výzkumu školního vzdělávání 

(IVŠV) učební prostředí zvané VideoWeb10, jehož součástí jsou videozáznamy z výše 

zmíněných vyučovacích hodin. Kromě vlastních videozáznamů jsou na portálu také 

umístěny otázky a úlohy, které jsou studentům k dispozici. Studenti se takto mohou 

připravovat na vstup do praxe (Janík et al., 2013). Součástí videowebu mohou být i další 

materiály, jako například plány hodin či rozhovory s učiteli. Videoweb je vytvořen pro 

několik předmětů najednou (Minaříková, 2011). Příkladem dalšího prostředí, které 

vzniklo pod záštitou téhož institutu je i DiViWeb11. Součástí jsou kazuistiky, ve kterých 

jsou uveřejněny přepisy příp. videozáznamy autentických situací z výuky různých 

vyučovacích předmětů, jejichž cílem je snaha o rozvoj úvah nad možnostmi změn ve 

výuce. Dále jsou zde umístěny nejrůznější videoreferáty a odborné články.  

Projekt ProfiVi12, který opět volně navazuje na VideoWeb má za cíl prozkoumat profesní 

vidění u praktikujících učitelů. Tento projekt se zaměřuje na průzkum rozvoje profesního 

vidění v rámci videoklubů. Jedná se o taková společenství, ve kterých zúčastnění na 

                                                 
9 www.rvp.cz 

10 https://www.ped.muni.cz/weduresearch/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=113 

11 http://didacticaviva.ped.muni.cz/ 

12 https://www.ped.muni.cz/profivi/ 

http://www.rvp.cz/
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setkáních diskutují videozáznamy reálné výuky a to za podpory autorů projektu, sdílí 

mezi sebou zkušenosti, reflektují výuku a tak dále. Ve videoklubech se setkávají učitelé 

z praxe cca pětkrát během školního roku (Janík et al., 2013).   
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2 Cíle a design výzkumu 

Výzkum se zabývá analýzou vyučovacích hodin přírodopisu a biologie, která je zaměřena 

na profesní vidění a reflexi budoucích učitelů 2. stupně základních a středních škol. Jeho 

hlavním cílem bylo dokázat přínos rozvoje profesního vidění při samostatné sebereflexi 

s podporou videonahrávek v porovnání se samostatně psanou sebereflexí vlastní výuky 

bez podpory videonahrávky. Následně bylo cílem dokázat přínos hospitačních rozhovorů 

s podporou videonahrávek a to jak u studentů učitelství biologie plnících první souvislou 

pedagogickou praxi, tak i u studentů učitelství biologie plnících druhou souvislou 

pedagogickou praxi. Celý výzkum byl rozdělen do několika studií, které hledaly odpovědi 

na otázky stanovené v dílčích cílech. Jednalo se o studii 1, které předcházelo pilotní 

šetření; sondu navazující na studii 1 a následně studii 2. 

2.1 Cíl a design studie 1 

Cílem první studie bylo dokázat přínos rozvoje schopnosti samostatné sebereflexe s 

podporou videonahrávek v porovnání se samostatnou sebereflexí vlastní výuky bez 

podpory videonahrávky pro přípravu studentů učitelství biologie. Realizace cíle měla 

několik fází: a) vytvoření databáze záznamů výukových hodin doplněných samostatnými 

reflexemi studentů učitelství biologie, b) analýza reflexí studentů učitelství biologie, c) 

vytvoření nových (druhých) samostatných reflexí studentů učitelství biologie stejných 

vyučovacích hodin s podporou videozáznamu, d) analýza nových (druhých) reflexí, e) 

vyhodnocení přínosu videozáznamů pro rozvoj schopnosti profesního vidění studentů 

učitelství biologie na základě porovnání obou reflexí. Vyhodnocení přínosu bylo 

provedeno na základě změn v jednotlivých složkách profesního vidění v odevzdaných 

dvojicích písemných reflexí. Analýza dat v reflexích byla kvalitativní, využit byl 

publikovaný kódovací systém (Sherin, 2007). Tento systém dovoluje následné statistické 

vyhodnocení dat. Metodologie a výsledky studie 1 jsou podrobně uvedeny v kap. 4 a byly 

již publikovány.13 

                                                 
13 Němečková, L., & Pavlasová, L. (2019a, listopad). The individual watching of one’s own video and its 

influence on future biology teachers´ professional vision. Tuning Journal for Higher Education, 7(1), 93-

113. doi: 10.18543/tjhe-7(1)-2019pp93-113 
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Samotné studii 1 předcházelo pilotní šetření, jehož výsledky byly rovněž publikovány 

(Němečková & Pavlasová, 2018). Šetření ukázalo vhodnost zvolené metodologie i 

rozdíly ve složkách profesního vidění. Na jeho základě byl výzkumný vzorek ve studii 1 

rozšířen a byly použity statistické metody vyhodnocení dat. Metodologie a výsledky 

pilotního šetření jsou uvedeny v kap. 3.  

Na studii 1 poté navazovala ještě hlubší sonda zaměřená na jednu kategorii profesního 

vidění – hodnocení (viz tab. 10). Metodologie a výsledky jsou uvedeny v kap. 5, 

představeny byly na zahraniční konferenci14. 

2.2 Cíl a design studie 2 

Cílem druhé studie bylo dokázání přínosu hospitačních rozhovorů s podporou 

videonahrávek pro studenty učitelství biologie plnící svou první souvislou pedagogickou 

praxi (na základní škole), stejně tak jako pro studenty učitelství biologie plnící svou 

druhou souvislou pedagogickou praxi (na střední škole).  

Realizace cíle měla několik fází: a) vytvoření databáze záznamů výukových hodin z 

prvních a druhých souvislých pedagogických praxí doplněných samostatnými písemnými 

reflexemi studentů učitelství biologie, b) analýza písemných reflexí studentů učitelství 

biologie, c) vytvoření databáze hospitačních rozhovorů se zkoumanými studenty 

učitelství biologie po realizovaných vyučovacích hodinách s pomocí diktafonu, d) 

analýza hospitačních rozhovorů, e) porovnání hospitačních rozhovorů u studentů 

učitelství biologie působících na první a druhé souvislé pedagogické praxi a stanovení 

úrovně profesního vidění u těchto studentů.  

Vyhodnocení přínosu bylo provedeno na základě porovnání výpovědí studentů během 

hospitačních rozhovorů, zaměřených na oborově specifické jevy v hodinách přírodopisu 

a biologie v pěti oblastech: cíle výuky, rozsah a obsah učiva, volba pomůcek a způsob 

práce s učivem, chyby studentů v roli učitele a chyby žáků a oblíbenost témat a motivace. 

Analýza dat z hospitačních rozhovorů byla kvalitativní, využit byl kódovací systém 

vytvořených pro účely této studie. Tento systém umožňuje následné statistické 

                                                 
14 Němečková, L., & Pavlasová, L. (2019b). Evaluation of one´s own lesson with and without the use of 

video in the future of biology teachers. In Proceedings of INTED2019 Conference (s. 2249-2253). Valencia, 

Spain: International technology, eduacation and development conference  
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vyhodnocení dat. Metodologie a výsledky studie 2 jsou podrobně rozpracovány v kap. 6. 

Tyto výsledky byly rovněž publikovány.15 

  

                                                 
15 Němečková, L., & Pavlasová, L. (2019c, leden). Pedagogická praxe studentů učitelství biologie z pohledu 

hospitačních rozhovorů. Scientia in educatione, 10(2), 20-43. doi: 10.14712/18047106.1564 
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3 Pilotní šetření16 

Cílem pilotního šetření bylo zjistit, jaké je zaměření profesního vidění u studentů 

učitelství biologie před a po sledování videozáznamu z vlastní vyučovací hodiny. Dále 

jsme chtěli zjistit, zda sledování videozáznamu z vlastní vyučovací hodiny ovlivňuje 

počet navrhovaných alterací, které ve svých výrocích studenti uvádějí. Důvodem zařazení 

pilotního šetření bylo otestování vhodnosti zvolené metodologie. Metodologii jsme měli 

dále v úmyslu využít v rámci studie 1, ve které měl být výzkumný vzorek rozšířen a 

následně tak pro vyhodnocení dat mohlo dojít k použití statistických metod. 

3.1 Výzkumné otázky 

Výzkumná otázka 1: Jaké jsou změny v zaměření profesního vidění u studentů učitelství 

biologie po sledování videozáznamu z vlastní vyučovací hodiny v porovnání se 

zaměřením jejich profesního vidění před sledováním vlastního videozáznamu? 

Výzkumná otázka 2: Ovlivňuje sledování videozáznamu z vlastní vyučovací hodiny počet 

navrhovaných alterací ve výrocích studentů učitelství biologie? 

3.2 Metodologie 

3.2.1 Účastníci výzkumu a sběr dat 

Vzorek respondentů se skládal z 30 budoucích učitelů přírodopisu/biologie. Konkrétně se 

jednalo o 14 studentů učitelství biologie, kteří během své souvislé pedagogické praxe 

vyučovali na druhém stupni základních škol ISCED 2 (n = 14, v textu skupina 1) a o 16 

studentů učitelství biologie, kteří během své souvislé pedagogické praxe vyučovali na 

středních školách ISCED 3 (n = 16, v textu skupina 2). Obě skupiny respondentů 

studovaly navazující magisterské studium (Učitelství pro střední školy – biologie), které 

trvá 2 roky resp. 4 semestry. První zmíněná skupina, která praktikovala na 2. stupni 

základní školy (ISCED 2), studovala 1. ročník magisterského studia a to konkrétně 2. 

semestr. Druhá skupina respondentů, která praktikovala na střední škole (ISCED 3) 

                                                 
16 Němečková, L., & Pavlasová, L. (2018). Changes in professional vision in preservice teachers after 

watching own lesson. In Proceedings of the 15th International conference efficiency and responsibility in 

education 2018, (s. 250-256). Prague, Czech Republic: International conference efficiency and 

responsibility in education 
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studovala 2. ročník magisterského studia, konkrétně 3. semestr na Univerzitě Karlově, 

Pedagogické fakultě.  

Respondenti byli požádáni, aby samostatně odučili jakékoli biologické téma. Časová 

dotace, po kterou měli vyučovací hodinu vést, byla 45 minut. Studenti mohli 

implementovat jakýkoli učební styl, vyučovací metodu a organizační formu výuky. 

Studenti byli zároveň požádáni, aby z této vyučovací hodiny pořídili videozáznam. Po 

vyučovací hodině měli za úkol vytvořit písemnou reflexi vztahující se k jejich vyučovací 

hodině, kterou měli vypracovat do 24 hodin od výuky (v textu označeno jako pre reflexe). 

Délka reflexe nebyla omezena. Studenti se však měli vyjádřit ke všemu, co považovali za 

důležité a zajímavé. Následně byli studenti požádáni, aby pořízený videozáznam zhlédli. 

Videozáznam mohli sledovat tolikrát, kolikrát chtěli. Další instrukce byly takové, aby 

opět vytvořili písemnou reflexi, tentokrát však (na rozdíl od první psané reflexe) na 

základě sledovaného videozáznamu, v textu označeno jako post reflexe. Druhá reflexe 

měla být předložena do 14 dnů od vyučované hodiny.  

3.2.2 Analýza dat 

Získané reflexe byly rozděleny na jednotky, které byly následně kódovány podle 

kategoriálního systému publikovaného Sherin a van Es (2008). Každá významová jednota 

byla přiřazena jedné kategorii ze čtyř oblastí. Jednalo se o tyto následující oblasti: Aktér 

(kategorie Učitel, Žák, Pozorovatel videa, Tvůrce kurikula a Jiné), Téma (kategorie Obor 

a oborová didaktika, Pedagogika a obecná didaktika, Klima třídy, Řízení třídy a Jiné), 

Přístup (kategorie Popis, Hodnocení, Interpretace) a Míra konkrétnosti (kategorie 

Konkrétní a Obecné), které je možné vidět v tab. 1.  
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Tabulka 1 

Kategorie jednotlivých oblastí (dle kategoriálního systému Sherin a van Es, 2008) 

Oblasti 

Aktér Téma Přístup Míra konkrétnosti 

Kategorie 

Učitel 
Obor a oborová 

didaktika 
Popis Konkrétní 

Žák 
Pedagogika a obecná 

didaktika 
Hodnocení Obecné 

Pozorovatel 

videa 
Klima třídy Interpretace  

Tvůrce 

kurikula 
Řízení třídy   

Jiné Jiné   

 

Součástí pilotního šetření byl navíc i výzkum navržených Alterací („Co dělat jinak v 

procesu výuky?“). Kódování bylo provedeno dvěma výzkumníky. Před kódováním dat 

získaných během tohoto šetření bylo provedeno nejprve cvičné kódování několika jiných 

reflexí. Celý proces kódování se skládal ze tří po sobě jdoucích kontrol správnosti 

přiřazení kódů, přičemž konečné přiřazení kódu bylo vždy odsouhlaseno oběma 

výzkumníky. K vyhodnocení dat byl posloužit MS Excel.  

3.2.3 Výsledky 

Počet jednotek v pre a post reflexích respondentů ze skupiny 1 a ze skupiny 2 (viz tab. 2) 

ukazuje, jakých rozdílů v délce reflexí studenti dosahovali. Medián počtu jednotek se 

nachází v poměrně úzkém intervalu 16 až 21 jednotek na jednu reflexi a významné rozdíly 

nejsou pozorovány ani v závislosti na skupině respondentů ani na typu reflexe. 
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Tabulka 2 

Počet jednotek v pre a post reflexích u skupiny 1 a skupiny 2, 2016/2017 (průměr a 

směrodatná odchylka jsou zaokrouhleny na celá čísla) 

 Počet jednotek Průměr Medián Směrodatná 

odchylka 

Min. Max. Celkem 

Skupina 1 (n = 14) 

Pre reflexe 7 52 304 22 19 12 

 

Post reflexe 5 29 233 17 16 7 

Skupina 2 (n = 16) 

Pre reflexe 7 38 316 20 17 8 

Post reflexe 5 44 335 21 21 13 

 

Tab. 3 ukazuje porovnání absolutních a relativních četností kódů v pre a post reflexích u 

obou skupin studentů. U obou zkoumaných skupin můžeme vidět některé důležité rozdíly 

a to ve všech oblastech a kategoriích, které ukazují, jak u studentů učitelství docházelo 

ke změnám v zaměření na jednotlivé složky profesního vidění. 

Tabulka 3 

Porovnání pre a post reflexí, 2016/2017 

 Studenti učitelství praktikující na ZŠ/ ISCED 

2 (skupina 1) 

Studenti učitelství praktikující na SŠ/ 

ISCED 3 (skupina 2) 

Oblast 

analýzy/kategorie 

Pre reflexe 

Abs. | rel. četnost 

Post reflexe 

Abs. | rel. četnost 

Pre reflexe 

Abs. | rel. četnost 

Post reflexe 

Abs. | rel. četnost 

Aktér 

Učitel 4 |1,32 % 0 | 0,00 % 9 | 2,85 % 6 | 1,79 % 

Žák 92 | 30,26 % 62 | 26,61 % 95 | 30,06 % 101 | 30,15 % 

Pozorovatel videa 119 | 39,14 % 120 | 51,50 % 119 | 37,66 % 150 | 44,78 % 

Tvůrce kurikula 46 | 15,13 % 22 | 9,44 % 39 | 12,34 % 31 | 9,25 % 
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Jiné 43 | 14,14 % 29 | 12,45 % 54 | 17,09 % 47 | 14,03 % 

Téma 

Obor a oborová 

didaktika 

102 | 33,55 % 43 | 18,45 % 63 | 19,94 % 49 | 14,63 % 

Pedagogika a 

obecná didaktika 

85 | 27,96 % 91 | 39,06 % 118 | 37,34 % 123 | 36,72 % 

Klima třídy 42 | 13,82 % 26 | 11,16 % 49 | 15,51 % 48 | 14,33 % 

Řízení třídy 51 | 16,78 % 50 | 21,46 % 48 | 15,19 % 72 | 21,49 % 

Jiné 24 | 7,89 % 23 | 9,87 % 38 | 12,03 % 43 | 12,84 % 

Přístup 

Popis 134 | 44,08 % 52 | 22,32 % 119 | 37,66 % 124 | 37,01 % 

Hodnocení 107 | 35,20 % 101 | 43,35 % 100 | 31,65 % 95 | 28,36 % 

Interpretace 63 | 20,72% 80 | 34,33 % 97 | 30,70 % 116 | 34,62 % 

Míra konkrétnosti 

Konkrétní 113 | 37,17 % 44 | 18,88 % 80 | 25,32 % 80 | 23,88 % 

Obecné 191 | 62,83 % 189 | 81,12 % 236 | 74,68 % 255 | 76,12 % 

 

Oblast aktér a její kategorie. Účastníci nejprve reflektovali vlastní vyučovací hodinu, a 

to bez toho aniž by před tím sledovali vlastní videozáznam. Teprve poté reflektovali na 

základě pořízeného videozáznamu.  

Kategorie Učitel, do které spadají výroky týkající se jiného učitele, než jsou oni sami, je 

zastoupena pouze v minimální míře.  

Obě skupiny respondentů věnovaly pozornost spíše kategorii Žák a to téměř ve stejné 

míře, která se zásadně nezměnila ani během druhé reflexe psané na základě pořízeného 

videozáznamu.  

Výroky z kategorií Pozorovatel videa byly respondenty sdělovány daleko častěji, než 

výroky náležící do kategorie Učitel a dokonce i více než výroky náležící do kategorie 

Žák. Důležité je, že počet výroků z kategorie Pozorovatel videa se po zhlédnutí 

videozáznamu u obou skupin respondentů navýšil. Tato skutečnost ukazuje na výhody 
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zařazování písemné reflexe z výuky během souvislých pedagogických praxí na základě 

sledování vlastního videozáznamu.  

Zastoupení výroků z kategorie Tvůrce kurikula v pre reflexích mírně převládalo u obou 

skupin respondentů.  

Oblast téma a její kategorie. Co je opravdu zajímavé je skutečnost, jakým způsobem se 

první skupina respondentů v pre reflexích zaměřila na kategorii Obor a oborová 

didaktika. V jednom případě byl v této kategorii zaznamenán vyšší podíl komentářů než 

v kategorii Pedagogika a obecná didaktika. Zaměření studentů učitelství na Obor a 

oborovou didaktiku byla v pre reflexích u obou skupin respondentů vyšší než v post 

reflexích. V případě skupiny 1 je rozdíl oproti post reflexím významný (33,55 % oproti 

18,45 %).  

U obou skupin respondentů lze také sledovat navýšení výroků v kategorii Řízení třídy. 

Jedná se o kategorii, která souvisí s disciplínou, organizací třídy a uspořádáním třídy.  

Oblast přístup a její kategorie. Obecně můžeme říci, že obě skupiny studentů ve svých 

reflexích používaly nejčastěji výroky, které spadaly do kategorie Popis a to především v 

pre reflexích. Ovšem s jednou výjimkou. U skupiny 1 můžeme pozorovat prudký pokles 

v zastoupení těchto výroků v post reflexích oproti počtu uvedených výroků v pre 

reflexích. Současně u skupiny 1 došlo v post reflexích k navýšení počtu výroků řazených 

do kategorie Hodnocení. Výrazné navýšení počtu výroků můžeme též sledovat v kategorii 

Interpretace jevů přítomných ve výuce. Konkrétní výroky se týkají např. vysvětlování 

událostí, které ve výuce probíhaly, dále se např. mohlo jednat o výroky, které byly 

založené na vlastních zkušenostech studentů učitelství, nebo o výroky, které byly 

vyvozeny z pozorování či spojovaly pozorování s nějakou základní teorií. Toto lze 

považovat za žádoucí posun v profesním vidění. Na druhé straně, ve skupině 2 k těmto 

zásadním změnám prakticky nedošlo.  

Podle zjištěných výsledků (obzvláště pro studenty působící na první souvislé pedagogické 

praxi) je výhodné sledovat videozáznam z vlastní vyučovací hodiny a to dokonce i v 

případě, že videozáznam studenti učitelství sledují samostatně.  

Oblast míra konkrétnosti. Zastoupení konkrétních výroků je v pre reflexích u obou 

skupin respondentů vyšší. U skupiny respondentů 1 je rozdíl mezi pre a post reflexí více 

patrný.  
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Alterace. Schopnost navrhnout alternativní přístupy k výuce považujeme za velmi 

důležitou dovednost pro studenty učitelství. Proto byla také tomuto jevu v písemných 

reflexích věnována zvláštní pozornost (tab. 4). U obou skupin respondentů byl 

zaznamenán nárůst počtu výroků v post reflexích.  

Tabulka 4 

Frekvence navrhovaných alterací v pre a post reflexích, 2016/2017 

 Studenti učitelství praktikující na ZŠ/ 

ISCED 2 (skupina 1) 

Studenti učitelství praktikující na SŠ/ 

ISCED 3 (skupina 2) 

Kategorie Pre reflexe 

Abs. | rel. četnost 

Post reflexe 

Abs. | rel. četnost 

Pre reflexe 

Abs. | rel. četnost 

Post reflexe 

Abs. | rel. 

četnost 

Alterace 10 | 3,29 % 32 | 13,73 % 12 | 3,80 % 27 | 8,06 % 

 

3.3 Diskuse 

Zjištěné výsledky pilotního šetření ukazují, že kategorie Žák byla u obou skupin 

respondentů zastoupena v podobné míře a to dokonce i po sledování vlastního 

videozáznamu z výuky. Tyto výsledky se shodují s hodnotami výzkumného šetření 

Pavlasové (2017b), která se zabývala reflexemi studentů stejného vzdělávacího oboru na 

začátku jejich studia. Rozdíl mezi oběma výzkumnými šetřeními byl v tom, že studenti 

zmiňovaného šetření hodnotili videozáznam jiného učitele, na rozdíl od předkládané 

studie.  

Kategorie Pozorovatel videa, do které lze řadit výroky, ve kterých studenti psali sami o 

sobě v roli učitele, byla reprezentována daleko více než ve studii zabývající se reflexemi 

studentů zaměřených na videozáznam jiného učitele (Pavlasová, 2017b). Podle Melnick 

a Meister (2008) se zkušení učitelé zaměřují spíše na své žáky a na proces učení, který u 

nich probíhá, než sami na sebe. Pokud bychom toto pravidlo aplikovali i na naše šetření, 

tak by naše výsledky odpovídaly citované literatuře, neboť respondenti skupiny 2, kteří 

ještě nebyli tolik zkušení a to i přesto, že absolvovali již svou druhou souvislou praxi, se 

na sebe zaměřovali ve větší míře, než na své studenty. Je však pravdou, že rozdíl v 

zastoupení výroků řazených do kategorie Pozorovatel videa a do kategorie Žák byl u 

respondentů skupiny 2 vždy nižší, než u skupiny respondentů 1. Výsledky našeho šetření 
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tedy spíše odpovídají výsledkům šetření Cocca a Cocca (2016), ve kterém se již 

aprobovaní učitelé ve svých reflexích také častěji zaměřovali na svou činnost místo na 

činnost žáků. 

Dle McConnell et al. (2008), jsou formulované výroky pozorovatelů videozáznamů 

rovněž závislé na tom, jak často respondenti svůj videozáznam z vyučovací hodiny 

sledují. Účastníci zmiňovaného šetření se sami na sebe začali soustředit méně už po 

prvním nebo druhém sledování vlastního videozáznamu. V našem šetření byla frekvence 

sledování videozáznamu zcela v kompetenci respondentů, tudíž nám není známo, jak 

často studenti své videozáznamy sledovali.   

Zastoupení výroků v kategorii Tvůrce kurikula, kam je možné zařadit výroky týkající se 

úloh samotných, témat vyučovacích hodiny apod., bylo v pre reflexích podobné jako 

jejich zastoupení jako v reflexích výzkumu Pavlasové (2017b).  

Zaznamenání vyššího podílu výroků v kategorii Obor a oborová didaktika než v kategorii 

Pedagogika a obecná didaktika, což bylo v jednom případě pozorováno u skupiny 

respondentů 1, kteří vyučovali na základní škole, je ve výzkumech podobného typu 

ojedinělé. Pedagogika a obecná didaktika je totiž kategorií, která obvykle mívá ve 

výzkumech zabývajících se profesním vidění častější zastoupení výroků (Sherin & van 

Es, 2008). Podle analýzy dat ze studie Sherin a van Es (2008) dokonce i učitelé 

matematiky kladli na matematické myšlení (tj. Obor a oborovou didaktiku) ve srovnání s 

Pedagogikou a obecnou didaktikou menší důraz, a to i přesto, že byli podporováni 

facilitátory. Relativní četnost výroků v kategorii Obor a oborová didaktika byla podobná 

jako u studentů, kteří psali reflexe založené na sledování videozáznamu jiného učitele 

(Pavlasová, 2017b). 

Nárůst výroků z kategorie Řízení třídy byl srovnatelný se studií Sonmez a Hakverdi-Can 

(2012). Podle této studie byli účastníci také schopni ve svých reflexích lépe identifikovat 

silné a slabé stránky z vyučovací hodiny, pokud k reflexím využívali videozáznam. 

Ve výzkumném šetření Cocca a Cocca (2016) účastníci popisovali jevy ve vyučovací 

hodině velmi často, protože převládající procento všech komentářů bylo kódováno jako 

Popis, stejně se to jevilo i v námi předkládané studii. Tyto výsledky korelují též s 

výsledky studie Sherin a van Es (2008), ve které se učitelé začali více zabývat 

vysvětlením a zdůvodňováním učebních situací až po roce jejich praxe.  
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Možným vysvětlením důvodu nezaznamenání změn v kategorii Hodnocení a Interpretace 

jevů u druhé skupiny respondentů v post reflexích může být skutečnost, že studenti 

skupiny 2 jsou přeci jen „zkušenější“ a vykonávají již svou druhou souvislou 

pedagogickou praxi. Jejich představy o vlastních vyučovacích hodinách se tudíž již neliší 

od toho, co vidí na videozáznamu. To ale neznamená, že není vhodné, aby tito studenti 

měli možnost konzultovat svou výuku s mentorem, resp. garantem praxí. 

Zjištění pozitivního vlivu na rozvoj schopnosti profesního vidění studentů učitelství při 

samostatném pozorování videozáznamu z vlastní vyučovací hodiny je v souladu i se 

zjištěním autorů Cocca a Cocca (2016). V tomto výzkumu bylo zjištěno, že učitelé 

dokázali nejen poskytnout komplexnější analýzu, ale také zhodnotit pozitivní i negativní 

události, stejně tak jako dokázali navrhnout alternativní postupy, které bylo možné do 

výuky zařadit. 

Pozorování a především komentování konkrétních jevů ve vlastní výuce je vyšší než v 

reflexích u studentů sledujících videozáznam, ve kterém figurují jiní učitelé (Pavlasová, 

2017b), což je rozhodně žádoucí. Ve skupině 1, v post reflexích, klesá počet konkrétně 

zaměřených výrok a naopak dochází k častějšímu zmiňování obecných jevů. Naše 

zjištěné výsledky však stále převyšují výsledky získané ze studie zaměřené na sledování 

videozáznamu jiného učitele (Pavlasová et al., 2018). 

Nárůst počtu Alterací u obou skupin respondentů v post reflexích odpovídá některým 

publikovaným studiím (Shepherd & Hannafin, 2008; 2009). U účastníků těchto šetření 

došlo ke změně stylu výuky poté, co participovali na videoreflexích. Znamená to tedy, že 

v případě, že studenti učitelství mají možnost svou vlastní výuku sledovat na 

videozáznamu, jsou konfrontování s realitou z pohledu žáka, což je může přimět k tomu, 

aby přemýšleli o různých způsobech vedení své výuky a to především v případech, kdy 

se jejich vlastní styl výuky nesetkal s pozitivním ohlasem u žáků. 

3.4 Závěr 

Podle Janíka a Minaříkové (2011) pouhé sledování videozáznamu z vyučovací hodiny 

nemusí nutně vést k žádoucím výsledkům a ke zlepšení odpovědnosti učitelů či studentů 

učitelství. Podle našich výsledků však již samostatné pozorování videozáznamu pomohlo 

našim respondentům zaznamenat konkrétní události, které byly ve vyučovací hodině 

důležité, a to i přesto, že jim nebylo nařízeno zaměřit se na konkrétní události. Je zřejmé, 
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že nejenom na (budoucí) učitele druhého stupně základních škol, ale také na (budoucí) 

učitele středních škol, pozitivně působí zpětná vazba o jejich profesním růstu, která je jim 

nabízena, například prostřednictvím videozáznamu. 

Studenti obou skupin se po zhlédnutí vlastních videozáznamů více zaměřovali sami na 

sebe jako učitele, což je pro ně rozhodně výhodné. Studenti ve skupině 1 se při své první 

souvislé pedagogické praxi v pre reflexích zaměřovali spíše na jevy biologické a 

didakticko-biologické, než na pedagogické a obecně didaktické jevy. U skupiny 2, která 

se skládá ze studentů již zkušenějších, kteří v době výzkumného šetření již jednu 

souvislou pedagogickou praxi absolvovali, již nebylo toto výraznější zaměření na biologii 

a didaktiku biologie sledováno. V post reflexích, které byly napsány s podporou 

videozáznamu, naopak vidíme pokles v komentářích řazených do kategorie Obor a 

oborová didaktika. Zde spatřujeme důležitou roli mentora, resp. garanta praxí, který by 

mohl studentům pomoci znovu se zaměřit na obor a oborovou didaktiku.  

Na druhé straně došlo k nárůstu v komentářích týkajících se Řízení třídy a to u obou 

skupin respondentů. Je možné, že si ve svých vlastních vyučovacích hodinách 

respondenti jevů spadajících do kategorie Řízení třídy tolik nevšímají a lépe se na ně 

zaměřují až díky videozáznamu.  

Zvýšený nárůst počtu interpretačních výroků v post reflexích u skupiny respondentů 

plnících svou první souvislou pedagogickou praxi naznačuje, že sledování svého 

videozáznamu na začátku studia studentů učitelství může pomoci zlepšit jejich 

zdůvodnění pozorovaných skutečností založené na znalostech. Pro zkušenější studenty se 

zdá nutné, aby mentor, resp. garant praxí dále zasahoval do procesu reflexe, neboť nárůst 

interpretačních výroků nebyl tak markantní. 

Je také důležité vzít v úvahu tendenci studentů učitelství zaznamenat specifické jevy ve 

výuce, když sledují svůj vlastní videozáznam z výuky ve větší míře ve srovnání se 

sledováním videozáznamu jiného učitele.  

A konečně, v obou skupinách byl zaznamenán nárůst počtu Alterací v post reflexích, což 

svědčí o tom, že se studenti snažili přemýšlet o proběhnuté výuce i z toho hlediska, co by 

bylo možné udělat jiným způsobem.  

Při rozvíjení výše uvedených dovedností studentů učitelství vidíme význam v používání 

videozáznamu při reflexi studentů učitelství. Toto zjištění je důležitým poselstvím pro 
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garanty a mentory pedagogických praxí na univerzitách i pro učitele přírodopisu/biologie, 

kteří by neměli zapomenout na sebereflexi a další formy sebevzdělávání. 
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4 Studie 117 

Cílem studie je dokázat přínos rozvoje schopnosti samostatné sebereflexe s podporou 

videonahrávek v porovnání se samostatnou sebereflexí vlastní výuky bez podpory 

videonahrávky pro přípravu studentů učitelství biologie. 

4.1 Výzkumné otázky  

Výzkumná otázka 1: Dochází ke změnám v profesním vidění u studentů učitelství, i když 

při své první souvislé pedagogické praxi sledují videozáznam z vlastní výuky 

samostatně? Pokud ano, k jakým konkrétně?  

Výzkumná otázka 2: Existují i během druhé souvislé pedagogické praxe nějaké změny, 

ke kterým dochází v profesním vidění u studentů učitelství?  

4.2 Metodologie  

4.2.1 Účastníci výzkumu a sběr dat 

Účastníky výzkumu byli studenti učitelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (n = 

65) studující magisterské studium v oboru Učitelství pro střední školy – biologie. Tito 

respondenti studovali během akademického roku 2016/2017 a 2017/2018. Jednalo se o 

dvě skupiny respondentů. První skupina (n = 28) respondentů navštěvovala první ročník 

magisterského studia, tudíž tito respondenti plnili praxi na druhém stupni základní školy 

(ISCED 2). Druhá skupina respondentů (n = 37) studovala magisterské studium již 

druhým rokem. Respondenti tedy absolvovali praxi na střední škole (ISCED 3). 

Výzkum byl proveden během souvislých pedagogických praxí, které jsou nedílnou 

součástí učebního plánu magisterského stupně studia. Studenti museli připravit 

samostatně vedenou vyučovací hodinu na libovolné téma hodiny přírodopisu/biologie. 

Studenti učitelství mohli pro svou výuku použít libovolné metody a organizační formy 

výuky. Jediným požadavkem bylo odučit a natočit celou výuku, tedy 45 minut. Studenti 

byli požádání, aby po skončení výuky napsali dvě reflexe. Délka reflexe nebyla 

stanovena, takže studenti učitelství mohli své vyučovací hodiny písemně komentovat v 

                                                 
17 Výsledky studie byly publikovány: Němečková, L., & Pavlasová, L. (2019a, listopad). The individual 

watching of one’s own video and its influence on future biology teachers´ professional vision. Tuning 

Journal for Higher Education, 7(1), 93-113. doi: 10.18543/tjhe-7(1)-2019pp93-113 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.18543%2Ftjhe-7(1)-2019pp93-113?_sg%5B0%5D=fAs12mrW1TcJcBn-hcKM7Lx5MFQ_Ko7TnOvqDgApwmJlUXOkGtGoG0VlZAMb7_so8EIDFoD7oRXIqfky2a1cqxFAwQ.P63z1Wu-X5KuRewEkDpeOdZuPQr9z0AWcZvGB4OtmF2HeI2rF0lqa6aAmh4BMImKzUGliK3q3VZybPocTOFA1Q


47 

 

takovém rozsahu, který oni sami považovali za dostatečný. První reflexe, kterou studenti 

učitelství napsali do 24 hodin od odučení, je nazvána pre reflexe. Druhá reflexe, psaná do 

14 dnů od odučení, se nazývá post reflexe. Zdrojem dat pre reflexe byla výhradně paměť 

studentů. Post reflexe se naopak opírala o pořízený videozáznam, který studenti mohli 

sledovat opakovaně. Celkem bylo analyzováno 130 reflexí studentů učitelství.  

4.2.2 Analýza dat 

Na základě uvedených výzkumných otázek došlo k porovnání výroků z obou typů 

souvislých pedagogických praxí a ke stanovení rozdílů v profesním vidění u studentů 

učitelství mezi jejich první a druhou souvislou pedagogickou praxí. Pro analýzu dat byla 

použita kombinace metod, které zkoumaly nejen kvalitu, ale také četnost výroků řazených 

do sledovaných kategorií. Existuje několik výzkumů, které rovněž využívají zvolený 

kategoriální systém předložený Sherin (2007). Většina těchto studií se však zaměřuje na 

jiné obory než na biologii (Uličná, 2017; Vondrová et al., 2016). 

Pro analýzu písemných reflexí byla použita slovní metoda. Tuto metodu lze následně 

použít ke kvantifikaci předchozího kvalitativního kódování obsahujícího slovní 

vyjádření. Metoda se skládá z těchto kroků: redukce a segmentace textu, volba kódování, 

operacionalizace výroků pro kódování, znázornění kódovaných dat, vyhledávání 

schématu v datech, interpretace schématu a opakování celého procesu (Chi, 2000). 

Písemné reflexe byly rozděleny do dílčích segmentů přiřazených do stejného systému 

kategorií jako v již zmiňovaném výzkumu Sherin (2007). V tomto systému existují čtyři 

oblasti vyjádření studentů učitelství. Každá oblast je dále rozdělena na dílčí kategorie. 

Použitý kategoriální systém byl pro potřeby předkládané studie modifikován tak, aby byl 

vhodný pro analýzu písemných reflexí studentů učitelství biologie. Kategoriální systém 

byl totiž původně používán pro účel analýzy přepisů získaných z diskusí učitelů 

matematiky. Oblast Aktér je složena z následujících kategorií Učitel, Žák, Pozorovatel 

videa, Tvůrce kurikula a Jiné. Oblast Téma se dále člení na kategorie Obor a oborová 

didaktika, Pedagogika obecná didaktika, Klima třídy, Řízení třídy a Jiné. Oblast Přístup 

je rozdělena do kategorií Popis, Hodnocení a Interpretace. Oblast Míra konkrétnosti 

zahrnuje kategorie Konkrétní a Obecné (viz tab. 1).  
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V tomto výzkumu je také představena pátá oblast výroků, které studenti učitelství ve 

svých reflexích zmiňovali. Tato oblast je reprezentována uvedenými alternativami, je 

tudíž nazývána Alterace.  

Každý výrok, který byl součástí reflexí, byl přiřazen k jedné kategorii z každé oblasti. 

Shromážděná data proto mohla být numericky znázorněna a mohlo tak následně dojít ke 

statistickému zpracování dat. Tento přístup je ve výzkumech zaměřených na profesní 

vidění poměrně obvyklý. Celý proces kódování výroků byl procesem spolupráce dvou 

kódujících a skládal se ze tří kontrol přiřazených kódů. Ve sporných případech, tedy v 

těch, při kterých nedošlo ke shodě u přiřazených kódů ani po třech kontrolách, 

následovala diskuse mezi kódujícími, která byla zakončena volbou nejvhodnějšího kódu. 

K vyhodnocení dat bylo využito deskriptivní statistiky MS Excel. 

4.2.3 Výsledky 

Počet jednotek v pre a post reflexích u obou skupin respondentů ukazuje rozdíly v délce 

písemných reflexí (tab. 5). Medián počtu jednotek je v poměrně úzkém intervalu mezi 18-

22 jednotkami na jednu reflexi a nemění se v závislosti na typu skupiny studentů či typu 

reflexe.  

Tabulka 5 

Počet jednotek v pre a post reflexích u skupin 1 a 2, 2016/2017 a 2017/2018 (průměr a 

směrodatná odchylka jsou uvedeny v zaokrouhlených číslech) 

Typ reflexe 

 

Počet jednotek 

Min. Max. Celkem Průměr Medián 

Směrodatná 

odchylka 

Skupina 1 (n = 28) 

Pre reflexe 7 52 670 24 20 13 

Post reflexe 5 44 614 22 18 11 

Skupina 2 (n = 37) 

Pre reflexe 7 54 856 23 22 11 

Post reflexe 5 72 792 21 18 13 
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Oblast aktér a její kategorie. Z tab. 6 je patrné zaměření výroků na kategorii Žák a 

Tvůrce kurikula u skupiny respondentů 1, kde je možné sledovat signifikantní pokles v 

post reflexích.  

Studenti učitelství v post reflexích naopak věnovali více pozornosti kategorii Pozorovatel 

videa, což znamená, že se ze všech pozorovaných událostí na videu nejvíce zaměřují 

právě sami na sebe v roli učitele. Je tedy pochopitelné, že zvýšené zaměření na tuto 

kategorii snižuje pozornost, kterou studenti učitelství věnují jiným kategoriím, mezi které 

patří kategorie Žák a Tvůrce kurikula.  

Podstatné je, že u skupiny respondentů 2 je v post reflexích také spatřován signifikantní 

nárůst ve sledované kategorii Pozorovatel videa, což značí přínos pro studenty i při druhé 

souvislé pedagogické praxi. Zároveň ale každou reflexi chápeme jako startovní bod pro 

reflexi celé souvislé pedagogické praxe a dále pak pro zahrnutí mentora, který může být 

při reflexi praxe dále nápomocen.  

Kategorie Učitel je kategorií komentovanou nejméně často. Důvodem je, že se tato 

kategorie vztahuje k výrokům týkajícím se fakultního učitele, který se však na 

videonahrávce často vůbec nevyskytuje.  
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Tabulka 6 

Relativní četnosti výroků v oblasti Aktér a jejích kategorií 

Kategorie 

Skupina 1 

Kategorie 

Skupina 2 

Průměr 
Směrodatná 

odchylka 
p-hodnota Průměr 

Směrodatná 

odchylka 
p-hodnota 

Učitel_Pre 1,60 % 2,86 % 
 

0,227 

Učitel_Pre 2,45 % 3,02 % 
 

0,189 
Učitel_Post 0,94 % 2,58 % Učitel_Post 2,20 % 4,51 % 

Žák_Pre 31,05 % 12,41 % 
 

0,038* 

Žák_Pre 26,62 % 12,47 % 
 

0,511 
Žák_Post 23,31 % 13,25 % Žák_Post 25,24 % 12,45 % 

Pozorovatel 

videa_Pre 
40,96 % 17,26 % 

0,005* 

Pozorovatel 

videa_Pre 
40,58 % 11,97 % 

 

0,012* Pozorovatel 

videa_Post 
52,81 % 11,77 % 

Pozorovatel 

videa_Post 
48,19 % 14,15 % 

Tvůrce 

kurikula_Pre 
10,21 % 7,90 % 

0,000* 

Tvůrce 

kurikula_Pre 
11,95 % 9,45 % 

0,123 

Tvůrce 

kurikula_Post 
5,55 % 8,97 % 

Tvůrce 

kurikula_Post 
7,81 % 8,53 % 

Ostatní_Pre 16,18 % 10,21 % 

0,999 

Ostatní_Pre 18,39 % 10,00 % 

0,999 

Ostatní_Post 17,40 % 12,78 % Ostatní_Post 16,57 % 11,30 % 

 

Oblast Téma a její kategorie. Tab. 7 ukazuje statisticky významné snížení výroků v 

kategorii Obor a oborová didaktika a Klima třídy v post reflexích, v porovnání s pre 

reflexemi u skupiny respondentů 1. Tato skupina též věnovala výrazně větší pozornost 

kategorii Pedagogika a obecná didaktika a Řízení třídy v post reflexích. Tyto výsledky 

znamenají, že studenti učitelství snížili svou pozornost věnovanou oboru a oborové 

didaktice a také událostem souvisejícím s klimatickým kontextem ve třídě jako je např. 

sociální prostředí ve třídě, motivace, angažovanost atd. Naopak, na základě sledování 

videa z vyučovací hodiny, začali studenti učitelství věnovat svou pozornost událostem 
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vztahujícím se k pedagogice a obecné didaktice a déle pak manažerským záležitostem, 

kam patří např. organizace učebny, disciplína žáků atd.  

U skupiny respondentů 2 není patrný žádný významný rozdíl u těchto sledovaných 

kategorií.  

Tabulka 7 

Relativní četnosti výroků v oblasti Téma a jejích kategorií 

Kategorie 

 

Skupina 1 
Kategorie 

 

Skupina 2 

Průměr 

Směrodatná 

odchylka p-hodnota Průměr 

Směrodatná 

odchylka p-hodnota 

Obor a oborová 

didaktika_Pre 
24.79 % 16.18 % 

0.000* 

Obor a oborová 

didaktika_Pre 
15.91 % 11.11 % 

0.391 

Obor a oborová 

didaktika_Post 
12.84 % 9.72 % 

Obor a oborová 

didaktika_Post 
11.11 % 9.64 % 

Pedagogika a 

obecná 

didaktika_Pre 

31.62 % 10.97 % 

0.038* 

Pedagogika a 

obecná 

didaktika_Pre 

38.09 % 12.15 % 

0.405 

Pedagogika a 

obecná 

didaktika_Post 

39.86 % 14.76 % 

Pedagogika a 

obecná 

didaktika_Post 

40.47 % 12.39 % 

Klima třídy_Pre 17.60 % 11.14 % 

0.031* 

Klima 

třídy_Pre 
14.90 % 11.23 % 

0.868 

Klima 

třídy_Post 
11.97 % 8.08 % 

Klima 

třídy_Post 
14.51 % 12.05 % 

Řízení 

třídy_Pre 
15.25 % 7.86 % 

0.021* 

Řízení 

třídy_Pre 
15.84 % 11.33 % 

0.735 

Řízení 

třídy_Post 
22.99 % 14.06 % 

Řízení 

třídy_Post 
19.23 % 14.49 % 

Jiné_Pre 10.74 % 7.18 % 

0.441 

Jiné_Pre 15.25 % 10.98 % 

0.617 

Jiné_Post 12.33 % 8.65 % Jiné_Post 14.69 % 11.31 % 
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Oblast Přístup a její kategorie. Výsledky uvedené v tab. 8 ukazují významné změny v 

zastoupení výroků v kategoriích Popis a Hodnocení v pre reflexích a to u skupiny 

respondentů 1, kteří absolvovali praxi na základních školách (ISCED 2).  

Zastoupení výroků, jež byly popisného charakteru, se snížilo po sledování videozáznamu 

z vlastní vyučovací hodiny. Naopak sdělování hodnotících výroků se výrazně navýšilo.  

Počet výroků, které byly kódovány jako Interpretace (tyto výroky jsou považovány za 

nejpokročilejší kategorii výroků ve vztahu k rozvoji profesního vidění respondentů) byly 

častější v post reflexích respondentů skupiny 1, ale nejednalo se o statisticky vyšší počet.  

U skupiny respondentů 2, kteří absolvovali již své druhé souvislé pedagogické praxe, 

které tentokrát však probíhaly na středních školách (ISCED 3), nespatřujeme v uvedených 

kategoriích téměř žádný posun.  

Tabulka 8 

Frekvence oblasti Přístup a jejích kategorií 

Kategorie 

 

Skupina 1 
Kategorie 

 

Skupina 2 

Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

p-

hodnota Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

p-

hodnota 

Popis_Pre 43,45 % 16,94 % 

0,005* 

Popis_Pre 39,03 % 20,24 % 

0,742 

Popis_Post 27,86 % 14,69 % Popis_Post 35,00 % 17,24 % 

Hodnocení_Pre 28,75 % 16,92 % 

0,038* 

Hodnocení_Pre 31,58 % 17,67 % 

0.324 

Hodnocení_Post 39.26 % 14.18 % Hodnocení_Post 34.10 % 14.97 % 

Interpretace_Pre 27,80 % 13,31 % 

0,089 

Interpretace_Pre 29,39 % 15,27 % 

0,742 

Interpretace_Post 32,88 % 14,62 % Interpretace_Post 30,91 % 15,52 % 

 

Oblast Míra konkrétnosti a její kategorie. V tab. 9 jsou prezentovány výsledky 

formulovaných reflexí, které se vztahují k výrokům patřícím do kategorie Míra 

konkrétnosti. Respondenti se měli možnost vyjadřovat konkrétně, např. jmenovat 

konkrétní příklady pomůcek, které ve své výuce používali, nebo jejich výroky byly 
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obecné. V post reflexích u obou skupin respondentů můžeme vidět velmi mírný pokles 

výroků kódovaných jako Konkrétní, který však není statisticky významný. Tento posun 

v reflexích studentů poukazuje na skutečnost, že studenti učitelství začali věnovat větší 

pozornost obecným jevům na úkor konkrétních událostí ve vyučovací hodině (jako např. 

konkrétní žáci, konkrétní úkoly a přímé citace žáků apod.). 

Tabulka 9 

Frekvence oblasti Míra konkrétnosti a jejích kategorií 

Kategorie 

 

Skupina 1 
Kategorie 

 

Skupina 2 

Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

p-

hodnota Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

p-

hodnota 

Konkrétní_Pre 22.88 % 15.28 % 

0.089 

Konkrétní_Pre 17.52 % 13.23 % 

0.296 

Konkrétní_Post 17.58 % 9.43 % Konkrétní_Post 16.15 % 13.75 % 

Obecné_Pre 77.12 % 15.28 % 

0.089 

Obecné_Pre 82.48 % 13.23 % 

0.296 

Obecné_Post 82.42 % 9.43 % Obecné_Post 83.85 % 13.75 % 

 

Oblast Alterace. V následující tab. 10 je přehled porovnání průměrných hodnot, 

směrodatných odchylek a p-hodnot uvedených alterací ve výrocích a to ve skupině 

respondentů 1 a 2. Četnost výroků, které obsahovaly některé navrhované alterace, 

poukazuje na použití signifikantně většího počtu těchto výroků právě v post reflexích 

studentů učitelství.  

Tabulka 10 

Frekvence oblasti Alterace 

Kategorie 

 

Skupina 1 
Kategorie 

 

Skupina 2 

Průměr 

Směrodatná 

odchylka p-hodnota Průměr 

Směrodatná 

odchylka p-hodnota 

Alterace_Pre 3.90 % 5.96 % 

0.027* 

Alterace_Pre 2.73 % 4.81 % 

0.000* 

Alterace_Post 9.19 % 9.00 % Alterace_Post 10.59 % 14.09 % 
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4.3 Diskuse 

Pro potřeby analýzy dat byla zvolena kombinace metod, která umožnila nejenom 

kvalitativní zpracování dat, ale také zjištění počtu jednotlivých výroků, resp. zařazení 

výroků do jednotlivých oblastí a kategorií, což bylo vhledem k cílům práce také 

považováno za podstatné. Jak se během výzkumu ukázalo, kvalita výroků stejně tak jako 

jejich četnost se měnila. Tyto změny v profesním vidění studentů učitelství, ke kterým 

během jednotlivých typů souvislých pedagogických praxí docházelo, souvisí s rozdíly ve 

zkušenostech, které studenti měli.  

Písemné reflexe první studie byly pořízeny v přirozeném prostředí studentů učitelství. 

Studenti reflexe psali např. doma a mohly na ně tedy působit nejrůznější okolnosti, které 

mohly mít na vzniklé reflexe vliv (Chi, 2000). Zmíněné okolnosti, které mohly mít vliv 

na zpracování reflexe, však nebyly zjišťovány.  

Každý z účastníků studie 1 ve svých reflexích vyjádřil individuální porozumění vlastní 

natočené vyučovací hodině. Písemné reflexe respondentů neodpovídaly na předem 

stanovené otázky, přesto však byly získány konkrétní informace o vyučovací hodině.  

Jak již bylo zmíněno, veškeré výroky byly kódovány kvalitativně a následně byly 

kvantitativně analyzovány (Morse, 2005). Velikost zkoumaného vzorku byla pro 

kvantifikaci v procentech dostatečná (Bazeley, 2004). Přesto, že bylo použito kvalitativní 

výzkumné šetření, došlo také ke kvantitativnímu zpracování dat. Tento krok byl 

podstatný pro dosažení výzkumných cílů, které se orientovaly též na zjištění četnosti 

zastoupení jednotlivých výroků mezi jednotlivými typy praxí. V rámci studie 1 byly 

výroky řazeny k jednotlivým kategoriím zkoumaných oblastí (viz tab. 1).  

Kategorie Učitel byla zmiňována jen zřídka. Důvodem byla ta skutečnost, že se účastníci 

ve svých reflexích vyjadřovali k vlastní výuce a ne k výuce, kterou by vedl jiný učitel, 

např. třídní učitel. Přesto se však některé komentáře ke kategorii Učitel vztahovaly. 

Fakultní učitelé totiž participovali ve všech vyučovacích hodinách, které studenti 

učitelství v rámci svých souvislých pedagogických praxí vedli a to včetně těch, které byly 

natáčeny. V některých případech mohli fakultní učitelé do výuky zasahovat, a proto je 

studenti učitelství ve svých reflexích případně zmiňovali. Ve výzkumu Minaříkové et al. 

(2015) se studenti učitelství v reflexích vztahujících se k vlastním vyučovacím hodinám 

často soustředili sami na sebe, namísto, aby svou pozornost zaměřovali především na své 
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žáky. Jejich zaměření se však po pár zkušenostech s reflexí založené na sledování 

vlastního videozáznamu změnilo z Aktéra, např. učitele, směrem k Žákovi (Orlova, 2009). 

Dle závěrů publikace Kagan (1992) jsou učitelé, kteří nemají dostatečné zkušenosti, příliš 

zaneprázdněni snahou porozumět složitosti řízení třídy, chování žáků apod. Je u nich tedy 

přirozené, že se více zaměřují na svůj vlastní výkon než na činnosti svých žáků.  

Četnost komentářů v kategorii Pozorovatel videa se signifikantně zvýšila u obou skupin 

respondentů v post reflexích (jednalo se o reflexe psané až po sledování vlastního 

videozáznamu). Tato skutečnost je důkazem, že samostatné sledování videozáznamu z 

vlastní vyučovací hodiny má u studentů učitelství pozitivní vliv na rozvoj jejich 

dovednosti reflektovat a to i přesto, že je sledování vlastního videozáznamu zařazeno 

opakovaně během jejich vzdělávání. McConell et al. (2008) a Chan et al. (2018) 

poukazují na skutečnost, že mohou být výsledky pozorování ovlivněny počtem sledování 

videozáznamu. V předkládané studii však počet sledování videozáznamu nebyl zjišťován.  

Zastoupení výroků řazených do kategorie Tvůrce kurikula, která se věnuje informacím o 

tvůrcích kurikula, úlohám samotným a tématu vyučovací hodiny, bylo stejně početné jako 

jejich zastoupení v pre reflexích ve výzkumu Pavlasové (Pavlasová, 2017b).  

V rámci první studie, v post reflexích, klesalo zastoupení komentářů vztahujících se k 

Oboru a oborové didaktice sice u obou skupin respondentů, ale u skupiny 1 bylo 

signifikantní. Tato tendence je považována na nežádoucí, stejně tak jako ve výzkumu 

Sherin (2007), ve kterém studenti učitelství matematiky kladli malý důraz na myšlení o 

daném předmětu. V post reflexích obou skupin respondentů bylo méně pozornosti 

věnováno Oboru a oborové didaktice než Pedagogice a obecné didaktice. Naopak 

zastoupení komentářů řazených do kategorie Pedagogika a obecná didaktika bylo 

signifikantně více početné v post reflexích, konkrétně u skupiny 1. Výsledky z kategorie 

Obor a oborová didaktika v post reflexích jsou podobné výsledkům uvedeným ve 

výzkumu Pavlasové (2017b) a to pouze s tím rozdílem, že účastníci srovnávaného 

výzkumu reflektovali video jiného učitele na rozdíl od našeho výzkumu, ve kterém 

participanti reflektovali video ze své vlastní výuky.  

Přesto, že zmiňování Řízení třídy neboli manažerských dovedností může být pro studenty 

učitelství (obzvláště pokud se nacházejí na začátku jejich kariéry) poměrně obtížné, byl 

v rámci prvního šetření zaznamenán nárůst těchto výroků, a to obzvláště v post reflexích. 
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Domníváme se, že se tak stalo kvůli skutečnosti, že studenti učitelství nejsou schopni 

vnímat veškerou aktivitu žáků během vyučovací hodiny. Z videozáznamu jsou však 

studenti učitelství schopni lépe rozpoznat, že žáci např. nepracují tak jak by měli, že jejich 

lavice nejsou řádně urovnány nebo že někteří žáci vyrušují. Stejná zjištění uvádí i Sonmez 

a Hakverdi-Can (2012). Respondenti tohoto šetření byli schopni identifikovat silné a 

slabé stránky vlastního vyučování lépe, když sledovali svůj videozáznam. 

V rámci prvního šetření při samostatném sledování videozáznamu z vlastní výuky a při 

psaní samostatné reflexe nebyly v kategoriích Pedagogika a obecná didaktika a Řízení 

třídy u skupiny 2 shledány signifikantní změny.  

Jako velmi podstatné zjištění první studie vnímáme změnu v podílu výroků v kategoriích 

Popis a Hodnocení u skupiny 1. Ve většině pre reflexí měly výroky výhradně popisný 

charakter a poskytovaly pouze výčet událostí, ke kterým během výuky došlo. Podobný 

jev byl zmíněn i ve výzkumu autorů Cocca a Cocca (2016) stejně tak jako ve výzkumu 

Minaříkové (2014). Poté, co měli učitelé ve zmíněném výzkumném šetření možnost vidět 

sami sebe na videozáznamu, došlo u některých z nich ke změně způsobu, který při reflexi 

původně využívali. Po zhlédnutí videozáznamu někteří učitelé ve svých reflexích uváděli 

více hodnotících výroků. Dle Sherin (2007) se učitelé, kteří se účastnili tzv. videoklubů, 

které trvaly jeden rok, začali více věnovat vysvětlování a zdůvodňování událostí ve 

vyučovacím procesu. V našem šetření je patrný posun od pouhého popisu událostí v pre 

reflexích směrem k jejich hodnocení v post reflexích, což současně indikuje žádoucí 

posun v zaměření profesního vidění u studentů učitelství. Tento posun nebyl pozorován 

u skupiny respondentů 2. Důvodem může být skutečnost, že studenti učitelství absolvující 

svou druhou souvislou pedagogickou praxi na střední škole mají již více zkušeností a mají 

tak současně realističtější představu o procesech vyskytujících se ve výuce. Pro studenty 

učitelství, kteří jsou již zkušenější, by podle zjištění bylo žádoucí, aby do jejich 

vzdělávacího kurikula byla zahrnuta práce mentora, který by studenty dále nasměroval k 

dalšímu rozvoji jejich profesního vidění.  

Výsledky první studie poukazují na smysluplnost využívání vlastního videozáznamu ve 

vzdělávání studentů učitelství v rámci jejich první souvislé pedagogické praxe a to i 

přesto, že videozáznam z vlastní výuky studenti sledují samostatně.  
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Specifické jevy vyučovacího procesu se v našem prvním výzkumném šetření založeném 

na sledování vlastního videozáznamu objevují více než ve výzkumných šetřeních, která 

se věnují reflexím videozáznamů jiných učitelů (Pavlasová, 2017b; Pavlasová et al., 

2017).  

Velmi podstatné je také zjištění, že četnost komentářů nabízejících alternativní techniky 

nebo procesy statisticky významně vzrostla, a to u obou skupin respondentů u reflexí 

psaných na základě sledování vlastního videozáznamu z výuky. Toto znamená, že 

dokonce samostatné sledování vlastního videozáznamu je prospěšné pro rozvoj 

profesního vidění studentů učitelství. Je nutné říci, že nebyla zkoumána kvalita alterací, 

či možnost jejich zařazení do výuky. Pouhé zastoupení alterací ve výrocích respondentů 

však považujeme za pozitivní jev a východisko pro možnou realizaci změn.  

První omezení této studie spočívá v poměrně nízkém celkovém zastoupení zúčastněných 

respondentů. V rámci první studie byly analyzovány písemné reflexe z dostupného 

vzorku studentů učitelství. Jen pouhá třetina z nich, kteří absolvovali praxe na základní a 

střední škole (ISCED 2, ISCED 3), se rozhodla natáčet svou vyučovací hodinu a pracovat 

s vlastním videozáznamem. Ostatní studenti učitelství si zvolili formu osobní hospitace 

garanta praxí ve vyučovací hodině (viz kap. 1.1).  

Dalším omezením první studie je výzkum pouze těch výroků, které byly explicitně 

zmíněny studenty učitelství v jejich písemných reflexích a ne ty, které by např. vyvstaly 

při hospitačních rozhovorech. Během první studie také nebylo možné doptávat se na další 

otázky, které by případně mohly osvětlit, co konkrétně student učitelství daným výrokem 

zamýšlel. Předběžná analýza videí naznačila, že studenti učitelství si v reflexích 

nevšímali a tím pádem také nekomentovali další důležité jevy, které ve vyučovací hodině 

probíhaly.  

I když jsme si vědomi omezení předkládané studie, závislých především na velikosti 

zkoumaného vzorku, přesto ze studie vyplývají některá doporučení pro praxi. 

Doporučením pro praxi vzdělavatelů studentů učitelství (garantů pedagogických praxí) je 

zahrnutí sledování videozáznamů z vlastní výuky studentů učitelství do jejich přípravy. 

Sledování vlastního videozáznamu nejméně dvakrát během vzdělávání vede k pozitivním 

změnám v jejich profesním vidění. 
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4.4 Závěr 

Pokud má být reflexe (budoucích) učitelů co nejúčinnější, je podstatné, aby uvažovali o 

své vlastní výuce co nejrealističtěji a aby reflektovali ty události, ke kterým ve výuce 

skutečně docházelo. Někdy se totiž stává, že (budoucí) učitelé, jak již bylo uvedeno výše, 

vnímají proběhnutou výuku jinak, než jaká byla skutečnost. Pro tento účel byl vytvořen 

prostor, ve kterém mohli studenti učitelství pracovat s videozáznamem z vlastní 

vyučovací hodiny. Z prvního šetření při prvních souvislých pedagogických praxích 

studentů (působících na ISCED 2) byl zjištěn statisticky významný posun napříč celou 

řadou kategorií profesního vidění. Při druhé souvislé pedagogické praxi (na ISCED 3) 

byli již studenti učitelství zkušenější a statisticky významný posun byl zaznamenán pouze 

ve dvou kategoriích (Pozorovatel videa a Alterace).  

Z výsledků první studie je také patrné, že se studenti učitelství během své první souvislé 

pedagogické praxe (díky videonahrávce, kterou sledovali samostatně) učili, co je 

podstatné vyhledávat a na co se zaměřovat, což nebylo zřejmé z reflexí psaných pouze na 

základě vlastní paměti.  

Po druhé souvislé pedagogické praxi již studenti učitelství stavěli na své první zkušenosti 

a byli se schopni dostatečně zaměřovat na téměř všechny jevy, které se ve výuce 

vyskytovaly. Z tohoto důvodu se reflexe prvního šetření na základě paměti a na základě 

sledování videozáznamu lišily již mnohem méně, než u prvních souvislých 

pedagogických praxí.   
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5 Sonda navazující na studii 1 zaměřená na hodnocení výuky 

Cílem sondy navazující na studii 1 je zaměření na hodnotící výroky, které se vyskytovaly 

v reflexích studentů učitelství biologie. Reflexe byly zkoumány především z pohledu 

zastoupení počtu hodnotících výroků, dále byla zkoumána povaha těchto výroků a byly 

zjišťovány rozdíly mezi skupinami respondentů a případný soulad povahy hodnotících 

výrok s hodnocením garanta praxí.   

5.1 Výzkumné otázky 

Výzkumná otázka 1: Jaké je zastoupení hodnotících výroků v písemných reflexích 

studentů učitelství? 

Výzkumná otázka 2: Je hodnocení studentů učitelství spíše pozitivní, negativní či smíšené 

povahy? 

Výzkumná otázka 3: Jaký je rozdíl v hodnotících výrocích obou skupin studentů učitelství 

(praktikujících na ISCED 2 a ISCED 3 školách)? 

Výzkumná otázka 4: Je hodnocení studentů učitelství v souladu s hodnocením garanta 

praxí? 

5.2 Metodologie 

5.2.1 Účastníci výzkumu a sběr dat 

Účastníky této sondy bylo 10 studentů učitelství biologie (v textu označení A - J), kteří 

studovali magisterské studium (Učitelství pro střední školy – biologie) na Pedagogické 

fakultě Karlovy Univerzity. Sběr dat probíhal u studentů během jejich druhého semestru, 

kdy probíhaly souvislé pedagogické praxe na základní škole (ISCED 2) a později také 

během jejich třetího semestru, kdy probíhaly opět souvislé pedagogické praxe, tentokrát 

však na střední škole (ISCED 3).  

Obě souvislé pedagogické praxe, kterých se respondenti účastnili, byly vedeny podobným 

způsobem. Studenti učitelství byli požádáni, aby odučili libovolné téma vyučovací hodiny 

s délkou trvání 45 minut. Tuto vyučovací hodinu měli zároveň nahrávat na videokameru. 

Dalším požadavkem bylo sepsání dvou reflexí. První reflexe měla být sepsána do 24 

hodin od výuky a druhá reflexe do 14 dní od výuky. Před psaním druhé reflexe bylo 

podmínkou zhlédnutí videozáznamu z vyučovací hodiny. Tímto způsobem každý 
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respondent během magisterského studia napsal celkem 4 reflexe (v textu označeno 1-4) 

pre a post reflexi po odučení vyučovací hodiny na základní škole (v textu reflexe 1 a 

reflexe 2) a pre a post reflexe po odučení vyučovací hodiny na střední škole (v textu 

reflexe 3 a reflexe 4). Např. označení reflexe C_3 znamená, že se jedná o reflexi studenta 

„C“ psanou po odučení vyučovací hodiny na střední škole ještě před zhlédnutím 

videozáznamu.  

5.2.2 Analýza dat 

Všech 40 písemných reflexí bylo rozděleno na významové jednotky, které byly kódovány 

podle kategoriálního systému publikovaného Sherin a van Es (2008). Každá jednotka byla 

přiřazena k jedné kategorii ze čtyř oblastí (Aktér, Téma, Přístup a Míra konkrétnosti), viz 

tab. 1.  

Pro účely výzkumu byly zvoleny pouze ty jednotky, které byly kódovány jako kategorie 

Hodnocení a Interpretace. Došlo tedy k zaměření sondy výhradně na hodnotící výroky (i 

v případě výroků obsahujících současně interpretaci) a bylo zkoumáno, zda jsou tyto 

výroky výhradně pozitivní, výhradně negativní, příp. zda mají smíšený charakter. Bylo 

také zkoumáno, zda jsou tyto výroky v souladu s hodnocením garanta praxí.  

Pozitivní výroky byly ty, ve kterých studenti učitelství vyjadřovali spokojenost, s tím 

jakým způsobem probíhala vyučovací hodina (např. výrok „Žáci byli velmi aktivní při 

odpovídání na otázky mnou kladené a bylo zřejmé, že se o téma zajímali“ D_1). Negativní 

výroky vyjadřovaly nespokojenost (např. výrok „K mému zděšení si žáci zřídka kdy 

pamatovali probírané učivo z minulé vyučovací hodiny“ B_3). Ve výrocích, které měly 

charakter smíšený, byla jak pozitivní tak i negativní část (např. výrok „Řízení třídy bylo 

na dobré úrovni, pouze závěrečná část vyučování již byla uspěchaná“ H_2). 

Souhlas garanta praxí s výroky studenta učitelství byl determinován na základě sledování 

pořízeného videozáznamu z výuky. Proces kódování byl proveden dvěma výzkumníky a 

konečná přiřazená kategorie byla vždy na základě domluvy obou z nich. Pro zpracování 

dat byly použity statistické funkce v MS Excel.  

5.2.3 Výsledky 

Celkem bylo zkoumáno 229 výroků v pre reflexích a 168 výroků v post reflexích psaných 

během působení studentů na souvislé pedagogické praxi na základní škole, dále 296 
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výroků pre reflexí a 245 výroků post reflexí psaných během souvislé pedagogické praxe 

na střední škole. Část výroků z reflexí zahrnovala i hodnocení vyučovacích hodin 

(rozmezí od 41,46 % do 71,09 % všech výroků), viz souhrn v tab. 11.  

Při užším zaměření na kvalitu výroků se ukázalo, že pozitivní výroky se nacházely 

především v pre reflexích u studentů učitelství působících na základní škole. Pozitivní 

výroky se u nich vyskytovaly ve více než 50 % všech výroků. Je pravdou, že pouze dva 

studenti učitelství ve svých reflexích uvedli takové výroky, které všechny byly zcela 

pozitivní.  

Proporce pozitivních výroků se změnila v post reflexích během souvislých 

pedagogických praxí, které studenti učitelství absolvovali na základní škole. Zde naopak 

dominovaly negativní výroky (ve více než 59 % výroků). Jako příklad negativního výroku 

a zlepšování sebereflexe studenta lze uvést např. „Po sledování videozáznamu jsem si 

uvědomila, kolik věcí jsem ve vyučovací hodině nezachytila. Do té doby, než jsem se na 

videozáznam podívala, jsem si neuvědomovala, jak si mezi sebou povídají, jak pracují, 

kdo se vůbec nehlásí atd.“ C_2).  

Poměr pozitivních a negativních výroků, které studenti učitelství během svého působení 

na střední škole uváděli, se od poměru výroků uváděných při souvislé pedagogické praxi 

na základní škole liší. Velmi zajímavým zjištěním je zmíněné množství negativních 

výroků v pre a post reflexích psaných během souvislé pedagogické praxe na střední škole. 

U této skupiny respondentů je množství negativních výroků v pre reflexích velmi vysoké 

a jejich četnost zůstává téměř stejná i po sledování vlastního videozáznamu z výuky. 

Příkladem negativních výroků z praxe na střední škole jsou např. tato tvrzení: „Ve 

skupině „téměř dospělých žáků“ jsem se necítila moc dobře. Za prvé, nejsem o moc starší 

než oni. Vypadám dokonce mladší než mnozí z nich. Zároveň si nejsem zcela jistá svými 

znalostmi. Z tohoto důvodu mi přípravy na výuky zabraly velké množství času (I_4)“ a 

„Ještě před vlastní vyučovací hodinou jsem se obávala, jakým způsobem se vypořádám s 

požadavky, které na mě tento seminář pro téměř absolventy klade (E_3)“.  

Pro obě skupiny respondentů je charakteristické poměrně malé množství smíšených 

výroků (rozmezí od 8,27 % do 13,80 %). Jako příklad smíšeného výroku uvádíme: 

„Během hodiny se ozýval slabý hluk, který jak se domnívám poukazuje na probíhající 

práci u žáků. (D_2)“.  
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Tabulka 11 

Počet výroků zahrnujících hodnocení 

 ZŠ, n = 10 SŠ, n = 10 

Kategorie 
Pre reflexe 

 

Post reflexe 

 

Pre reflexe 

 

Post reflexe 

 

Celkový počet 

výroků 
229 168 296 245 

Podíl počtu 

výroků s 

hodnocením 

46,59 % 71,09 % 41,46 % 43,43 % 

Výroky s hodnocením 

Pozitivní 

hodnocení 
50,67 % 28,47 % 19,55 % 17,85 % 

Negativní 

hodnocení 
35,53 % 59,98 % 72,18 % 73,13 % 

Smíšené 

hodnocení 
13,80 % 11,55 % 8,27 % 9,02 % 

 

Kromě již uvedených zjištění, byly výroky studentů učitelství porovnány s názory garanta 

praxí. Většina výroků studentů učitelství byla v souladu s názorem garanta praxí, což je 

uvedeno v tab. 12.  
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Tabulka 12 

Počet výroků v souladu s garantem praxí 

 ZŠ, n = 10 SŠ, n = 10 

Kategorie 
Pre reflexe 

 

Post reflexe 

 

Pre reflexe 

 

Post reflexe 

 

Celkový 

souhlas 
87,35 % 81,77 % 86,68 % 83,07 % 

Souhlas s 

pozitivními 

výroky 

88,15 % 92,38 % 98,00 % 97,50 % 

Souhlas s 

negativními 

výroky 

88,89 % 73,55 % 85,83 % 83,96 % 

Souhlas se 

smíšenými 

výroky 

97,50 % 85,00 % 100,00 % 90,00 % 

 

5.3 Diskuse 

Cílem této studie byl podrobnější výzkum hodnotících výroků studentů učitelství v jejich 

hodinách přírodopisu/biologie. Především bylo zkoumáno, zda jsou výroky pozitivní, 

negativní či smíšené, tedy obsahující pozitivní i negativní část. Tato sonda se též zabývala 

tím, zda byly výroky v souladu se stanoviskem garanta praxí. Respondenti se účastnili 

dvou typů souvislých pedagogických praxí (na základní škole a na střední škole). Bylo 

zkoumáno, zda existují nějaké rozdíly ve dvou sadách písemných reflexí každého 

studenta.  

Podíl hodnotících výroků v sondě navazující na studii 1, který se pohybuje v rozmezí od 

41,46 % do 71,09 % v závislosti na typu reflexe, je porovnatelný nebo vyšší než v 

publikovaných studiích Sherin a van Es (2008) a Mitchell a Marin (2015), data z obou 

studií ještě před intervencí videoklubů. Zároveň se však jedná o podíl výroků, který je 

porovnatelný nebo vyšší než v publikované studii Vondrové, Robové a Pavlasové (2017), 

neboť některé výroky kódované jako Interpretace (v případě, že tyto výroky obsahovaly 

i hodnocení) byly též zahrnuty. Ve studii Borer, Muller a Flandin (2018) byly hodnotící 

výroky kódovány v 82 případech z 293 jednotek, což je pouze 27 % výroků.  
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Nejvyšší podíl pozitivních výroků v pre reflexích psaných během působení studentů 

učitelství na základních školách je nejspíš způsobený tím, že studenti učitelství mají při 

první souvislé pedagogické praxi, ještě před tím než se podívají na pořízený videozáznam, 

velmi pozitivní vnímání vyučovací hodiny, kterou vedli. Podíl pozitivních hodnocení 

výuky, jak se později ukázalo, již nikdy nebyl vyšší. Z výsledků šetření Kratochvílové a 

Horké (2016) je evidentní, že pouze menšina studentů učitelství hodnotila své profesní 

kompetence v pozitivním slova smyslu. Tato skutečnost je také patrná z druhé souvislé 

pedagogické praxe, která probíhala na prvním stupni základní školy, kde pouze 28,8 % 

(15 studentů) hodnotilo svou výuku převážně pozitivně. Výsledky šetření Kratochvílové 

a Horké (2016) se tedy shodují s našimi předkládanými výsledky z post reflexí psaných 

během působení studentů učitelství na základní škole.  

Vyšší procentuální podíl negativních výroků zjištěných v post reflexích ze souvislých 

pedagogických praxí na základní škole je nejspíš způsoben sledováním videozáznamu, 

který byl každý respondent povinen pořídit a sledovat. Studenti učitelství mohou být v 

případě sledování videozáznamu z vlastní vyučovací hodiny v post reflexích více kritičtí 

než při psaní pre reflexí, při kterých svůj videozáznam neměli možnost sledovat.  

Skutečnost, že se poměr pozitivních a negativních výroků během jednotlivých typů 

reflexí psaných během působení na střední škole příliš nezměnil, může být způsobena 

zkušeností studentů učitelství z první souvislé pedagogické praxe na základní škole, 

kterou respondenti vykonávali během prvního roku jejich magisterského studia 

(Němečková & Pavlasová, 2018). Studenti učitelství během své druhé souvislé 

pedagogické praxe na střední škole již hodnotí své vlastní vyučování realističtěji, což je 

nezbytně nutné pro jejich profesní růst. Dalším aspektem převážně negativního 

hodnocení souvislé pedagogické praxe na střední škole může být fakt, že studenti vnímají 

tyto praxe jako náročnější než ty předchozí. Důvodem by mohla být zvýšená obtížnost 

oboru biologie, resp. náročnější kurikulum. 

I přesto, že zmiňování smíšených výroků nebylo časté, považujeme jejich zkoumání za 

podstatné. Jedná se totiž o důkaz, že studenti učitelství o událostech ve vyučovací hodině 

přemýšlí jako o procesech, které mohou mít pozitivní i negativní rysy.  

Podle výzkumu Kratochvílové a Horké (2016) bylo hodnocení studentů učitelství ze 

strany učitelů pozitivnější než sebehodnocení studentů učitelství. To znamená, že se 
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studenti učitelství podceňují. V rámci první souvislé pedagogické praxe byl zaznamenán 

signifikantní rozdíl v hodnocení učitelů a studentů učitelství v 71,15 % případů a u druhé 

souvislé pedagogické praxe byl tento rozdíl zaznamenán již méně, tedy v 51,92 % 

případů. Celkově se tohoto šetření účastnilo 52 respondentů. Skutečnost, že se studenti 

učitelství podceňují, byla zaznamenána např. v reflexi C_3, kde student učitelství hodnotil 

svou výuky výhradně negativně (v téměř 56 %). Garant praxí však s negativními výroky 

téže reflexe souhlasil jen ve 40 %.  

Shoda s garantem praxí samozřejmě mohla být pouze u těch výroků, které studenti 

učitelství ve svých reflexích formulovali. Pokud si student učitelství nějakého jevu ve 

výuce všiml a tento jev komentoval v reflexi, většinou se jeho hodnocení shodovalo s 

názorem garanta praxí. Z jiných studií je však známo, že některé důležité jevy, které se 

ve výuce odehrávaly, nebyly v reflexích studentů komentovány (Vondrová, Robová, & 

Pavlasová, 2017). 

5.4 Závěr 

Hodnotící výroky jsou důležitou součástí reflexí studentů učitelství. Daná hodnocení v 

reflexích stojí buď samostatně, nebo jsou součástí výroků, které se pojí s interpretací jevů 

ve výuce, např. při vysvětlení, proč student učitelství vnímá danou situaci pozitivně či 

negativně.  

Na počátku svých souvislých pedagogických praxí na základních školách studenti 

učitelství většinou poskytovali pozitivní zpětnou vazbu, což se změnilo po sledování 

vlastního videozáznamu z výuky. Při souvislých pedagogických praxích na středních 

školách převažovaly negativní výroky již v pre reflexích a situace se nezměnila ani po 

sledování vlastního videozáznamu z výuky. Praxe na středních školách pro studenty 

učitelství navíc mohly být náročnější. Smíšené výroky, které se z části skládaly z 

pozitivních a z části z negativních pasáží nebyly zmiňovány příliš často (v rozmezí od 

8,27 % do 13,80 %).  

Většina výroků byla současně ve shodě s názorem garanta praxí a to ve všech jejich 

podobách – pozitivních, negativních i smíšených.  

Zkoumány však byly pouze ty výroky, které studenti explicitně vyjádřili ve svých 

reflexích. Předběžná analýza videí z jejich vyučovacích hodin však poukazovala, že 

studenti nehodnotili veškeré důležité jevy.  
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6 Studie 218 

Cílem studie 2 bylo zjistit, jaký přínos mají hospitační rozhovory s podporou 

videonahrávek pro studenty učitelství biologie při první souvislé pedagogické praxi, 

kterou absolvují na základních školách a při druhé souvislé pedagogické praxi, tentokrát 

však na středních školách a dále zjistit, kde jsou slabší místa v sebereflexi studentů.  

6.1 Výzkumné otázky 

Výzkumná otázka 1: Kterých z oborově specifických aspektů si ve své vyučovací hodině 

přírodopisu/biologie studenti učitelství v rámci hospitačních rozhovorů všímají, jak je 

hodnotí a komentují?  

Výzkumná otázka 2: Jaké jsou rozdíly ve všímání si, hodnocení a komentování oborově 

specifických aspektů u studentů absolvujících souvislou pedagogickou praxi na 

základních a středních školách?  

6.2 Metodologie  

6.2.1 Účastníci výzkumu a sběr dat 

Účastníky výzkumného šetření byli studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy 

oboru Učitelství všeobecně vzdělávajících předmětů pro základní školy a střední školy – 

biologie (n = 35). Tito studenti během svého navazujícího magisterského studia 

absolvovali souvislé pedagogické praxe na základních a středních školách.  

Za respondenty výzkumného šetření mohli být zvoleni pouze ti studenti, kteří zvolili 

variantu praxe s pořízením videozáznamu (viz kap. 1.1), v textu jsou označeni S1-S35. 

Čtrnáct studentů absolvovalo druhý semestr magisterského studia, a proto plnili souvislou 

pedagogickou praxi na základní škole. Dvacet jedna studentů plnilo třetí semestr 

magisterského studia, a proto absolvovali souvislou pedagogickou praxi na střední škole. 

Obě skupiny respondentů jsou složeny z různých studentů. Pro splnění předmětu bylo 

                                                 
18 Výsledky studie byly publikovány: Němečková, L., & Pavlasová, L. (2019c, leden). Pedagogická praxe 

studentů učitelství biologie z pohledu hospitačních rozhovorů. Scientia in educatione, 10(2), 20-43. doi: 

10.14712/18047106.1564 

 

 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.14712%2F18047106.1564?_sg%5B0%5D=yRM1xrFGM2FtrqfK0gsYeBsbc9DBa_1771-t54W7AJGBcE8MiPx_DoKEBnj5LmMmsSgOhDYZCQr23JlYc0o5CCxRcA.YM0Nd6BVByN70ChAFO1gJ6Hm9U9UFTf_MJ-EUZooFR8paiVfBYeJgsMjBtWicWYfLCgGaWlas5DIwYQzYIeqRQ
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nutné odevzdání dvou reflexí a pořízení videozáznamu z vyučovací hodiny (viz výše – 

kap. 1.1). Garant praxí zhlédl zmíněný videozáznam před hospitačním rozhovorem a byl 

na rozhovor připraven, neboť věděl, které aspekty výuky mohou studenti hodnotit, v 

jakých souvislostech výuka probíhala apod. Hospitační rozhovory byly se souhlasem 

studentů nahrávány na diktafon. Hospitační rozhovory trvaly různě dlouhou dobu, byly 

tedy vždy vedeny individuálním tempem dle potřeb studenta. Nejkratší rozhovor trval 12 

minut a nejdelší rozhovor trval 39 minut. Medián trvání hospitačních rozhovorů byl 19 

minut.  

Tato studie se zabývá pouze analýzou střední části rozhovorů (viz kap. 1.5). Uvedená část 

rozhovorů probíhala strukturovaně a tvořily ji otázky, které byly jednotné pro všechny 

studenty, a došlo při nich k zaměření na vybrané aspekty natočené vyučovací hodiny. 

Pokud se student učitelství vyjádřil nejasně, mohl se garant praxí dále doptávat 

doplňujícími otázkami. Tento postup byl zvolen proto, aby garant praxí postihl smysl 

studentovy výpovědi.  

První otázka, kterou garant praxí studentům pokládal, byla zaměřena na cíl a plnění cíle: 

1a) Co bylo cílem výuky? 1b) Jak byl/nebyl podle vás cíl splněn a podle čeho usuzujete, 

že byl/nebyl cíl výuky splněn? Následující otázka byla zaměřena na rozsah a obsah učiva: 

2a) Podle čeho jste zvolili rozsah učiva? 2b) Podle čeho jste volili zástupce/prezentované 

organizmy/jevy/pojmy? Třetí otázka se zabývala volbou pomůcek a způsobem práce s 

učivem: 3a) Jak jste téma/zástupce demonstrovali, které pomůcky jste používali? 3b) Proč 

jste je demonstrovali právě tímto způsobem (výhody, nevýhody, alterace, predikce)? 

Čtvrtá otázka se zaměřovala na chyby studenta učitelství v roli učitele a na chyby žáků: 

4a) Jaké odborné chyby jste udělali? 4b) Jaké udělali žáci? Závěrečná otázka zjišťovala 

oblíbenost tématu a způsob motivace žáků: 5a) Bylo toto téma pro žáky atraktivní? 5b) 

Jak jste žáky motivovali ve výuce tohoto tématu? 

6.2.2 Analýza dat 

Veškeré hospitační rozhovory byly po nahrání na diktafon přepsány. Přepisy byly dále 

rozděleny na úseky, které se řadily k jednotlivým odpovědím na otázky při hospitačním 

rozhovoru. Tyto úseky byly zakódovány dle přítomnosti daného jevu v kategoriích 

uvedených v tabulkách 13-21. Kódovací systém byl vytvořen pro účely této studie. Pokud 

byl jev v úseku z rozhovoru přítomen, byl označen kódem 1, v opačném případě byl úsek 
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označen kódem 0. Předností tohoto způsobu kódování je, že jedna odpověď studenta 

mohla být přiřazena k více kategoriím v dané oblasti. Pokud tedy student ve své odpovědi 

na otázku „Proč jste demonstroval zástupce právě tímto způsobem?“ uvedl výhody 

demonstrace učiva, stejně tak jako jeho nevýhody i alterace, byl každé z těchto kategorií 

přiřazen kód výroku 1.  

Stanovené kategorie vycházely z výpovědí studentů. Výrokům studentů byly přiřazeny 

kódy vystihující jejich povahu nejdříve ad-hoc. Tyto kódy byly posléze přejmenovány, 

zpřesňovány a případně dle potřeby slučovány (Hendl, 2005; Švaříček & Šeďová, 2007). 

V průběhu seznamování se s výroky studentů vznikly kategorie, které jsou uvedené v 

tabulkách 13-21. U kategorií, které obsahovaly i odůvodnění studentova stanoviska, jsme 

posuzovali i kvalitu odpovědí studentů a to ve dvou úrovních. Byla stanovena úroveň 

laická a erudovaná. Erudovaných výroků, které byly řádně vysvětlené např. pomocí 

využití teorie, bylo ve výrocích velmi malé množství. Z tohoto důvodu jsou v tabulkách 

ve výsledcích uvedeny jen výroky laické. Výroky erudované jsou zmíněny jen pomocí 

slovního komentáře. Stejně tak i málopočetně zastoupené kategorie. Jako příklad 

kódování uvádíme odpověď studenta S1 na otázku 1a) „Co bylo cílem výuky?“ odpověď: 

„Rozlišit mitózu od miózy a vysvětlit, proč je to důležité.“ Tento výrok byl kódován 

následovně: kategorie používá aktivní slovesa: 1, kategorie formulace pomocí obsahu 

učiva: 1, kategorie uvede cíle v kognitivní oblasti: 1, kategorie zbylé kategorie: 0.  

Na celém procesu kódování spolupracovali dva výzkumníci, kteří kódy postupně 

upravovali, kontrolovali přiřazení kódů, a to cyklicky celkem čtyřikrát. Po vzájemné 

dohodě na základě diskuse a shody obou kódujících byly přiřazeny výsledné kódy. 

Vyhodnocení dat bylo zpracováno pomocí MS Excel. 

6.2.3 Výsledky 

Cíle výuky. Velká většina respondentů, jednalo se celkem o 31 z 35 studentů, 

formulovala cíle výuky pomocí obsahu učiva. Příkladem může být výrok S12: „Cílem 

výuky byly prvohory, druhohory a třetihory“. Způsobem formulace cíle tímto způsobem 

považujeme za nešvar, který při stanovování cílů výuky během praxí často pozorujeme.  

Tzv. aktivní slovesa, která by při formulaci cílů naopak využívána být měla, byla 

zaznamenána pouze u necelé poloviny respondentů. Příkladem takového výroku je výrok 

S28: „Cílem bylo, aby dokázali popsat jednotlivé biomy světa a dokázali je správně 



69 

 

charakterizovat a zařadit.“ V pozitivním slova smyslu je zajímavé, že studenti, kteří 

absolvovali souvislou pedagogickou praxi na středních školách, používali aktivní slovesa 

pro formulací cílů v trochu větší míře, než studenti, kteří absolvovali souvislé 

pedagogické praxe na základních školách.  

Nejčastější oblastí, do které bylo možné formulované cíle zařadit, byla oblast kognitivní. 

Zajímavé je, že kognitivní cíle formulovali studenti působící na souvislé pedagogické 

praxi na základních školách častěji oproti studentům absolvujícím souvislou 

pedagogickou praxi na středních školách a to s poměrně velkým rozdílem. Do afektivní 

oblasti cílů bylo možné zařadit pouze dva z nich a to u studentů absolvujících souvislou 

pedagogickou praxi na středních školách, S14 a S31. Tyto cíle se týkaly prevence 

onemocnění a zdravého životního stylu u učiva biologie člověka. Formulace 

psychomotorických cílů nebyla zaznamenána ani v jednom případě. Hospitované 

vyučovací hodiny byly však klasickými vyučovacími hodinami, nejednalo se tudíž o 

laboratorní cvičení či exkurze. Je tedy pochopitelné, že cíle byly formulovány spíše v 

oblasti kognitivní a afektivní. Přehled procentuálního vyjádření odpovědí je uveden v tab. 

13. Při formulaci cílů byl v jednom případě využit i rozvoj komunikativní kompetence. 

Tato kompetence měla být ve výuce rozvíjena pomocí diskuse (S7). 

Tabulka 13 

Cíle výuky 

 

 

 

 

 

 

 

Splnění cílů a kontrole jejich dosažení se věnovala druhá otázka v hospitačním rozhovoru. 

Procentuální zastoupení kódů výroků je možné zhlédnout v tab. 14. Během hospitačního 

rozhovoru se dva studenti, kteří absolvovali souvislou pedagogickou praxi na základní 

Praxe na Formulace 

pomocí obsahu 

učiva Abs. | rel. 

Aktivní slovesa 

Abs. | rel. 

Kognitivní cíl 

Abs. | rel. 

ZŠ (n = 14) 12 | 85,71 % 6 | 42,86 % 10 | 71,43 % 

SŠ (n = 21) 19 | 90,48 % 10 | 47,62 % 10 | 47,62 % 

Celkem (n = 35) 31 | 88,57 % 16 | 45,71 % 20 | 57,14 % 
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škole, nedokázali vyjádřit, zda stanovených cílů žáci ve výuce dosáhli či nikoliv. 

Respondenti, kteří již absolvovali své druhé souvislé pedagogické praxe (tentokrát na 

středních školách) již byli schopni na tuto otázku reagovat všichni.  

Zdůvodnění skutečnosti, podle které studenti učitelství poznali, že žáci cílů dosáhli, 

dokázalo v průběhu působení na základoškolské souvislé pedagogické praxi 9 ze 14 

respondentů. V průběhu působení na středoškolské souvislé pedagogické praxi již 

zdůvodnění uvedlo 18 z 21 respondentů. Formulace všech zdůvodnění však byla jen na 

laické úrovni. Respondenti např. neuváděli důvod zařazení stanoveného cíle a při 

hodnocení dosažení stanovených cílů u žáků se neopírali o žádnou z didaktických či 

pedagogických teorií. Příkladem typického vyjádření respondentů, kteří se nedovedli k 

zdůvodnění kontroly dosažených cílů vyjádřit ani na laické úrovni a tudíž jejich vyjádření 

nemohlo být akceptovatelné pro garanta praxí, znělo takto: „Všechno jsme si řekli a také 

jsme zopakovali“ S1, nebo „Prošli jsme, myslím, tři skupiny a děti si stihly udělat zápisky 

právě od těchto skupin a mají podklady dál“ S10. Většinou však respondenti byli schopni 

uvést, jakým způsobem ke kontrole dosažení cílů u žáků došlo (27 z 35 respondentů). 

Četnost zmínění způsobu kontroly dosažení cílů mírně převažovala u studentů, kteří 

absolvovali souvislou pedagogickou praxi na středních školách.  

Naopak zdůvodnění právě zvoleného způsobu kontroly dosažení cílů uvedli pouze dva 

respondenti. Příkladem může být výpověď respondentky absolvující souvislou 

pedagogickou praxi na základní škole.  

Na základě toho, že se v tom orientují, že si dokážou savce zařadit do těch 

rozdělených skupin. Osvědčilo se mi to a strašně se mi líbilo to, že na konci 

každé výkladové hodiny (když se stihne probrat celá ta látka) tak 5 minut před 

koncem hodiny si žáci dávají z látky otázky. To bylo hezké a převezmu si to. 

A z toho já vidím, jestli ví nebo neví. To jsem dělala v paralelní třídě a tam 

bylo vidět, že holka dala otázku a nevěděla, na co se ptá, špatně to položila. 

A vůbec to neuměla vysvětlit. Takže tady jsem udělala chybu, že jsem to špatně 

vysvětlila. To byla 1. třída a potom jsem si to uvědomila a jinak jsem to 

zpracovala v té 2. třídě a tam se to podařilo. S32 
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Tabulka 14 

Splnění cílů a jejich kontrola 

Praxe na Plnění cíle 

Abs. | rel. 

Kvalita zdůvodnění 

Abs. | rel. 

Popis kontroly 

cíle 

Abs. | rel. 

Zdůvodnění výběru 

kontroly cíle 

Abs. | rel. 

ZŠ (n = 14) 12 | 85,71 % 9 | 64,29 % 10 | 71,43 % 1 | 7,14 % 

SŠ (n = 21) 21 | 100,00 % 18 | 85,71 % 17 | 80,95 % 1 | 4,76 % 

Celkem (n = 35) 33 | 94,29 % 27 | 77,14 % 27 | 77,14 % 2 | 6,06 % 

 

Obsah a rozsah učiva. Druhá otázka, kterou garant souvislých pedagogických praxí při 

hospitačním rozhovoru studentům pokládal, se týkala volby obsahu a rozsahu učiva. 

Garant praxí tedy zjišťoval zdroje, ze kterých studenti učitelství čerpají učivo, které dále 

zprostředkovávají svým žákům. Tab. 15 poukazuje, že celkově nejčastějším zdrojem 

rozsahu učiva jsou fakultní učitelé, se kterými se studenti ohledně množství 

předkládaného učiva radí. Tento zdroj rozsahu učiva uvádí studenti absolvující svou 

souvislou pedagogickou praxi na základních školách, stejně tak jako studenti absolvující 

souvislou pedagogickou praxi na středních školách přibližně se stejnou četností.  

Pokud se zaměříme zvlášť na výsledky, vztahující se ke skupině respondentů 

absolvujících svou souvislou pedagogickou praxi na základních školách, tak byla 

nejčastějším zdrojem pro volbu obsahu a rozsahu učiva učebnice, která byla současně 

druhým nejčastějším zdrojem pro určení obsahu a rozsahu učiva i u studentů 

absolvujících souvislou pedagogickou praxi na středních školách. U obou skupin 

respondentů jsou pak třetím nejčastějším zdrojem rozsahu učiva vlastní zkušenosti, pocity 

a odhad.  

Mezi nejméně často zastoupené odpovědi, které nesly informaci o volbě obsahu a rozsahu 

učiva, patřily odpovědi s informací o výuce podle Školního vzdělávacího programu a též 

dle výuky na vysoké škole, kterou studenti učitelství absolvovali. Dle Školního 

vzdělávacího programu volil rozsah učiva pro svou výuku pouze jeden respondent, který 

absolvoval souvislou pedagogickou praxi na základní škole (S9) a odpověď, která skýtala 
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volbu obsahu a rozsahu učiva podle výuky na vysoké škole, zvolil též jeden respondent, 

tentokrát však absolvující souvislou pedagogickou praxi na střední škole (S2).  

Tabulka 15 

Volba obsahu a rozsahu učiva 

Praxe na Podle sebe, své 

zkušenosti, svého pocitu, 

odhadem 

Abs. | rel. 

Podle učebnice 

Abs. | rel. 

Podle fakultního 

učitele/výuky obvyklé na 

škole 

Abs. | rel. 

ZŠ (n = 14) 6 |42,86 % 12 | 85,71 % 11 | 78,57 % 

SŠ (n = 21) 8 | 38,10 % 12 |57,14 % 16 | 76,19 % 

Celkem (n = 35) 14 | 40,00 % 24 | 68,57 % 27 | 77,14 % 

 

V otázce: „Podle čeho studenti volili zástupce/prezentované organizmy/jevy/pojmy?“ již 

garant souvislých pedagogických praxí cíleně zjišťoval odpověď z toho důvodu, aby 

došlo k případnému potvrzení, či vyvrácení odpovědi z předcházející otázky. Nízký počet 

odpovědí, který je patrný z tab. 16, poukazuje na skutečnost, že se studenti učitelství na 

tuto otázku (až na některé výjimky) téměř vůbec nedovedli vyjádřit. Ti studenti, kteří se 

k otázce vyjádřili, nejčastěji uváděli, že se při výběru zástupců, jevů a pojmů pro výuku 

nejčastěji inspirovali v učebnicích, či ve stejné četnosti uváděli vlastní zkušenosti, pocity 

a odhad. Příkladem výroku, který ukazuje na volbu zástupců/prezentovaných 

organismů/jevů/pojmů na základě odhadu studenta je např. výrok S9: „Já jsem se rozhodl, 

že vyberu více zástupců než je potřeba, abych žákům ukázal diverzitu obojživelníků u 

nás.“, výrok S10: „Zástupce jsem volila také podle toho, co mi přišlo, že děti mohou 

nejběžněji znát a s čím se mohou potkat.“ a výrok S20: „Zástupce jsem volila s ohledem 

na roční období, protože bylo jaro a květ tulipánu byl nejsehnatelnější i v obchodě.“ 

Ti studenti, kteří absolvovali svou druhou souvislou pedagogickou praxi (tentokrát na 

střední škole) ve svých odpovědích uváděli jako nejčastěji využívaný zdroj také učebnice, 

i když v menší míře než předchozí skupina. Odpověď, která uváděla volbu zástupců, jevů 
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a pojmů na základě konzultace s fakultním učitelem, byla uvedena pouze v jednom 

případě.  

Tabulka 16 

Volba zástupců/prezentovaných organismů/jevů/pojmů 

Praxe na Podle sebe, své zkušenosti, 

svého pocitu, odhadem 

Abs. | rel. 

Podle učebnice 

Abs. | rel. 

Podle fakultního učitele/výuky 

obvyklé na škole 

Abs. | rel. 

ZŠ (n = 14) 4 | 28,57 % 4 | 28,57 % 0 | 0,00 % 

SŠ (n = 21) 0 | 0,00 % 2 | 9,52 % 1 | 4,76 % 

Celkem (n = 35) 4 | 11,43 % 6 | 17,14 % 1 | 2,86 % 

 

Pomůcky a způsob prezentace učiva. V tab. 17 je uvedena četnost odpovědí, které 

respondenti uváděli při odpovědi na otázku: „Jak jste téma/zástupce demonstrovali, které 

pomůcky jste používali?“ Mezi nejčastěji užívané pomůcky patřila především prezentace 

a interaktivní tabule. Jako důvod užití právě těchto pomůcek byla uváděna snaha studentů 

učitelství o názornost. Tato skutečnost je patrná i z výroku S3:  

Myslím si, že to výhody určitě má, protože obrázky vidí celá třída najednou, 

jsou velké a jsou hezky vidět. Kdybych jim to jenom popisovala, tak by si to 

nedokázali tolik představit. 

Jako další důvod pro zařazení prezentace do výuky bylo zmiňováno usnadnění průběhu 

vyučovací hodiny pro samotné respondenty, jak je patrné z komentáře S4: „Protože si 

myslím, že i pro mě je pohodlnější mít prezentaci než psát výklad na tabuli, kdy pak 

kolikrát nemám přehled o tom co se děje ve třídě.“, nebo z komentáře S24:  

Mně to takhle, poměrně vyhovuje. Já jsem na to zvyklá z té základní školy, že 

mám vždy připravené nějaké ty prezentace, o které se opírám a pomáhá mi to 

i při tom samotném výkladu, že třeba na něco nezapomenu nebo nevynechám.  

Zvýšení zájmu u žáků lze zařadit mezi další důvody využití prezentace, jak je patrné z 

výroku S10:  
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Zaprvé proto, že dataprojektor s tabulí byl k dispozici a také proto, že mi to 

přijde pro děti přístupnější z hlediska moderní technologie. Všichni hned vidí 

obrázky najednou, takže nemusí kolovat a mám jistotu, že všichni zrovna vidí 

to, co chci aby, viděli a nekoukají někam jinam. 

Obrázky a plakáty byly jak ve výuce na základní škole, tak na střední škole druhou 

nejčastější pomůckou, kterou studenti učitelství při souvislých pedagogických praxích 

využívali.  

Naopak mezi nejméně často využívané pomůcky, které studenti během působení na 

souvislých pedagogických praxích na základních školách využívali, patřily animace a 

videa, přírodniny a učebnice. Přírodniny a učebnice byly jako vhodné pomůcky zvoleny 

pouze ve třech případech vyučovacích hodin. Použití animací a videí ve výuce uvedli 

pouze dva studenti a model nevyužil ani jeden student.  

U studentů absolvujících souvislou pedagogickou praxi na střední škole patřila mezi 

nejméně často používané pomůcky opět animace a video, jež byly využity čtyřmi 

studenty a dále model, který ve výuce použili pouze tři studenti. Celkem dva studenti 

využili přírodninu a ve stejném počtu vyučovacích hodin byla využita i práce s učebnicí.  

Respondenti zmiňovali i další pomůcky, které ve výuce využívali. Z důvodu 

sporadického zastoupení konkrétních pomůcek, které nebylo možné zařadit do již 

zmíněných kategorií, byly zařazeny do kategorie Jiné. Zmíněna byla tabule, myšlenková 

mapa, dále pak byl vždy po jednom uváděn např. počítač s internetem, časopis, didaktická 

hra domino, odborná kniha, váha a tlakoměr či švihadlo, které bylo využito při 

demonstraci biologického procesu.  

Z odpovědí na uvedenou otázku také v některých případech zazněly informace např. o 

metodách či postupech, které studenti učitelství zařazovali do své výuky. Z toho důvodu, 

že se garant souvislých pedagogických praxí dále na tyto informace již nedoptával, 

nebylo toto vyjádření získáno od všech respondentů. Studenti nejčastěji zmiňovali 

metody slovní, jako např. výklad, vyprávění a řízený rozhovor dále pak metody názorně-

demonstrační, jako např. demonstraci plakátu příp. modelu. Z aktivizujících metod byla 

zmiňována metoda diskuse, brainstormingu a zařazení didaktické hry. Bylo zmíněno i 

zařazení induktivního přístupu a práce s textem nebo zařazení samostatné práce. 
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Znepokojující z hlediska didaktiky biologie je fakt, že např. badatelsky orientovaná výuka 

nebyla zařazena ani jednou.  

Tabulka 17 

Pomůcky využité k demonstraci tématu/zástupců 

Praxe na Obrázky, plakát Model Animace, video Přírodnina 

ZŠ (n = 14) 9 | 64,29 % 0 | 0,00 % 2 | 14,29 % 3 | 21,43 % 

SŠ (n = 21) 11 | 52,38 % 3 | 14,29 % 4 | 19,05 % 2 | 9,52 % 

Celkem (n = 35) 20 |57,14% 3 | 8,57 % 6 | 17,14 % 5 | 14,29 % 

Praxe na Prezentace, 

interaktiv. tabule 

Prac. list, 

křížovka, text 

Učebnice Jiné 

ZŠ (n = 14) 10 | 71,43 % 7 | 50,00 % 3 | 21,43 % 8 | 57,14 % 

SŠ (n = 21) 17 | 80,95 % 8 | 38,10 % 2 | 9,52 % 5 | 23,80 % 

Celkem (n = 35) 27 | 77,14 % 15 | 42,86 % 5 | 14,29 % 13 | 37,14 % 

 

Další podotázka zjišťovala, jakým způsobem budou studenti učitelství zdůvodňovat 

volbu demonstrace právě vybraným způsobem. Garant souvislých pedagogických praxí 

se tedy cíleně zaměřoval na výhody, které ze způsobu dané demonstrace vyplývají, 

zároveň však garant praxí zjišťoval i případné nevýhody, dále pak možnost alternativního 

postupu či predikování dosažených výsledků u žáků při zařazení tohoto postupu. 

Procentuální zastoupení zmíněných charakteristik v odpovědích respondentů je možné 

pozorovat v tab. 18. Zdůvodnění zařazení konkrétního způsobu demonstrace bylo 

nejčastěji uváděno pouze na laické úrovni, či nebylo podložené argumenty, jak je patrné 

z výroku S5: „Já myslím, že je to nejkomfortnější.“, nebo z výroku S6: „Myslím si, že 

zrovna ty obrázky jsou dostačující asi, myslím si, že vycpanýho papouška bych si 

nepřinesla.“ 

Při zdůvodnění volby demonstrace si někteří respondenti na základě zhlédnutí 

videozáznamu uvědomili vlastní chybu, která pramenila z minimálního úsilí, které při 

daném způsobu demonstrace vynaložili. Výrok S11 je tím důkazem: „On je to vlastně 
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nejjednodušší způsob, jak vytvořit hodinu, ale když jsem viděla toto video, tak mě to 

mrzelo, protože si myslím, že by se to dalo udělat lépe.“ 

Studenti uváděli též výhody a nevýhody zvoleného způsobu demonstrace učiva. Výroky 

však byly často didakticky nepropracované, jak lze např. pozorovat z výroku S27: „Pro 

mě bylo jednodušší, že jsem nemusela živočichy složitě popisovat, jen bylo potřeba 

ukázat obrázek a k tomu říct příslušné rysy.“ či z výroku S22: „Musela jsem chodit pořád 

překlikávat, protože tam nebyl dálkový ovladač na tu prezentaci, tudíž jsem nemohla 

procházet celou tu třídu.“ 

Někteří studenti však o své výuce uvažovali hlouběji, což dokazuje např. výrok S30: 

Výhody to má určitě, když je kost nakreslená, tak je plochá, takže když jsem 

přinesla celou pánev do hodiny, tak se mohla různě otočit, mohli si ji ohmatat 

a přesně vidět, kde dolík je, na tom obrázku se to relativně špatně ukazuje.,  

nebo následující výrok: 

Já si myslím, že nevýhoda je tam hlavně ta kázeň těch dětí, když pracují ve 

skupinkách, že je potřeba hodně dbát na to, aby pracovaly a aby nepracovali 

dva v té skupince a ostatní si jen povídali, tak aby opravdu spolupracovala 

celá ta skupinka. S13 

Velmi podstatným rysem výpovědí vybraných respondentů je i to, že si byli schopni 

uvědomit klady příp. zápory zvoleného způsobu demonstrace, jako ve výroku S4: 

Pro mě je až moc dopředu daná výuka. Já vím, že by měla být naplánovaná, 

ale někdy se může ta hodina vyvrbit jinak, že začne třeba nějaká diskuze, kde 

chce žák něco vyprávět. A proto když jsou ty slajdy jasně nalinkovaný, tak já 

už je nemůžu změnit v průběhu té hodiny. Nebo když mám v prezentaci 

nějakou chybu. Třeba když si stáhnu špatný obrázek, tak to v průběhu hodiny 

prostě nezměním., 

či z výroku S14:  

Myslím si, že ta prezentace není úplně nutná. Poradila jsem si i bez toho, když 

mi to nefungovalo. Myslím, že ne vždy je dobré tu prezentaci používat. Proč 

myslíte (doplňující otázka garanta souvislých pedagogických praxí)? Lidi 

mají tendenci sledovat tu prezentaci a ten člověk má tendenci říkat to, co už 
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je v té prezentaci. Žáci si to opisují a nejsme potom v tom kontaktu. 

Prezentace nemám moc osobně ráda. Nevím, jestli je to správně, ale třeba v 

té biologii bych volila jiný přístup. 

Většina studentů nabídla i alternativní postupy ke zvolenému způsobu demonstrace. V 

některých případech navíc studenti alternativu nabídli, ale současně také uvedli, že 

nabízený postup by nebylo vhodné do výuky zařadit. Jeden takový komentář uvedla 

respondentka S3: „Mohla bych je přinést do výuky (živé exponáty). Myslím si, že by je 

to více zaujalo, ale narušila by to hodinu, protože by se zvířata musela nechat kolovat a 

dávali by menší pozor.“ 

V jiných případech vedlo explicitní vyjádření alternativy respondenty dokonce k tomu, 

že si respondenti uvědomili, že by alternativní způsob demonstrace byl vhodnější, než 

ten, který byl zvolen. Bylo tomu tak v případě výroku S8: 

Určitě by bylo dobré, kdybych měla živočichy k dispozici přímo na 

demonstraci. A proč? Protože by žáci viděli nějakou realitu. Takto vlastně, 

když to člověk vidí jen na obrázku nebo na prezentaci, tak třeba nemá tu 

správnou výbavu si to představit. Samozřejmě k nějakému osahání by tam 

nemohlo dojít, takže spíš jako ten vizuální jev.  

Predikce, které respondenti ve svých odpovědích uváděli, se týkaly především vlivu 

způsobu demonstrace na zapamatování si učiva u žáků:  

Myslím si, že když si obrázek překreslovali do sešitu, tak si to lépe zapamatují, 

znám to z vlastní zkušenosti, protože profesor na střední škole kreslil všechno 

výhradně na tabuli, a když jsem se to zpětně učila, tak jsem si to pamatovala 

lépe. S34, 

Kdybych jim o tom jenom vyprávěla a ukázala obrázky, tak potom půjdou do 

lesa a nespojí si to s tím, ale takhle když ten mech drží v té ruce, tak si 

vzpomenou, jak jsem jim to tu ukazovala. S25 

Z tab. 18 je tedy patrné, že v případě, když byli studenti dotazováni, byli rovněž schopni 

nastínit nějaký alternativní postup, který by bylo možné do výuky zařadit. Jako zajímavý 

jev hodnotíme početnější zastoupení jak alterací, tak i predikcí ve výrocích studentů 

absolvujících souvislou pedagogickou praxi na základních školách.  
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Tabulka 18 

Vysvětlení způsobu demonstrace učiva 

Praxe na Zdůvodnění Výhody Nevýhody Alterace Predikce 

ZŠ (n = 14) 10 | 71,42 % 12 | 85,71 % 6 | 42,86 % 12 | 85,71 % 3 | 21,42 % 

SŠ (n = 21) 14 | 66,67 % 17 | 80,95 % 12 | 57,14 % 17 | 80,95 % 2 | 9,52 % 

Celkem (n = 

35) 

24 | 68,57 % 29 | 82,86 % 18 | 51,42 % 29 | 82,86 % 5 | 14,29 % 

 

Chyby studentů učitelství v roli učitele a chyby žáků. Garant souvislých 

pedagogických praxí se studentů učitelství vyptával, zda si byli vědomi nějaké chyby, 

které se ve výuce v roli vyučujícího dopustili. Překvapivé je zjištění, že uvést konkrétní 

příklady takovýchto chyb byla schopná jen necelá polovina z nich, viz tab. 19. Studenti, 

kteří absolvovali první souvislé pedagogické praxe na základních školách, byli schopni 

své konkrétní chyby formulovat častěji, než druhá skupina respondentů.  

Chyby studentů je možné rozdělit do několika skupin. Nejčastěji byla zmiňována chyba, 

kterou lze zařadit do skupiny odborných chyb. Na souvislých pedagogických praxích, 

které studenti absolvovali na základních školách, odbornou chybu zmínilo šest studentů 

ze čtrnácti. Odborná chyba u studentů, kteří absolvovali souvislé pedagogické praxe na 

středních školách, byla zmíněna celkem u devíti studentů z dvacetijedna. 

Organizační chyba byla zastoupena u dvou studentů absolvujících souvislou 

pedagogickou praxi na základních školách a u čtyř studentů absolvujících souvislou 

pedagogickou praxi na středních školách.  

Studenti dále zmiňovali chyby týkající se nepřesné příp. neúplné formulace odpovědí na 

dotazy, které nečekali (tento druh chyby uvedl jeden student vykonávající souvislou 

pedagogickou praxi na základní škole a jeden student vykonávající souvislou 

pedagogickou praxi na střední škole). Svou roli sehrála i nervozita, která se projevila 

přítomností přeřeknutí (uvedli tři studenti absolvující souvislou pedagogickou praxi na 

základní škole a tři studenti absolvující souvislou pedagogickou praxi na střední škole), 

zapomínání při vybavení si informací, či při jejich uvedení a dále pak např. při 
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nesystematickém hledání pomůcek (uvedl jeden student absolvující souvislou 

pedagogickou praxi na základní škole a dva studenti absolvující souvislou pedagogickou 

praxi na střední škole). Studenti jako svou chybu dále uváděli skutečnost, že neznali 

jména svých žáků (uvedli dva studenti absolvující souvislou pedagogickou praxi na 

střední škole). Jeden student absolvující souvislou pedagogickou praxi na střední škole si 

byl vědom i gramatické chyby, které se dopustil při psaní na tabuli. Někteří studenti si 

sice byli vědomi chyb, kterých se během souvislých pedagogických praxí dopustili, ale 

zároveň během hospitačního rozhovoru nebyli schopni uvést konkrétní příklad. Takovéto 

chyby jsou v tab. 19 označeny jako chyby obecné.  

Tabulka 19 

Chyby studentů učitelství v roli učitele 

Praxe na Konkrétní chyba Obecná chyba 

ZŠ (n = 14) 9 | 64,29 % 1 | 7,14 % 

SŠ (n = 21) 8 | 38,10 % 4 | 19,05 % 

Celkem (n = 35) 17 | 48,57 % 5 | 14,29 % 

 

Podotázka dále zjišťovala, zda si studenti učitelství jsou vědomi chyb, kterých se během 

výuky dopustili žáci. Studenti učitelství vesměs (až na jednu výjimku) chyby svých žáků 

nereflektovali, resp. si žádných chyb, kterých se jejich žáci dopustili, nebyli vědomi. 

Jediný student, který chyby svých žáků uváděl, odpověděl následovně: „Když žáci řekli 

něco špatně, tak jsem se nad tím s nimi pozastavil a snažil jsem jim to vysvětlit.“ Jeho 

komentář byl tedy jen obecné povahy.  

Oblíbenost témat a motivace. Atraktivita témat pro žáky, tak jak ji odhadují studenti 

učitelství, byla zjišťována během následující otázky, kterou garant souvislých 

pedagogických praxí kladl. Ať již respondenti odpověděli kladně či nikoliv, bylo dále 

zjišťováno, jakým způsobem studenti učitelství tuto skutečnost zohlednili při své přípravě 

na vyučovací hodinu, resp. v průběhu vyučovací hodiny. Většina témat vyučovacích 

hodin, které respondenti odučili, současně vnímali pozitivně z hlediska atraktivity tématu 

pro žáky. Z tab. 20 je patrné, že celkem 16 respondentů vnímalo téma odučené vyučovací 



80 

 

hodiny pozitivně. Naopak celkem 12 témat vyučovacích hodin studenti učitelství 

hodnotili jako pro žáky nezajímavá. Našli se i tací studenti, kteří si nebyli jisti, zda 

vyučované téma bylo pro žáky atraktivní či nikoliv. 

Tabulka 20 

Atraktivita témat pro žáky 

Praxe na Ano Ne Neví Zdůvodnění 

ZŠ (n = 14) 8 |57,14 % 3 | 21,42 % 3 | 21,42 % 4 | 28,57 % 

SŠ (n = 21) 8 |38,10 % 9 | 42,86 % 4 | 19,05 % 9 | 42,86 % 

Celkem (n = 35) 16 | 45,71 % 12 | 34,29 % 7 | 20,00 % 13 | 37,14 % 

 

Vysvětlení svého názoru na vnímání míry atraktivnosti vyučovaného tématu pro žáky 

uvedlo 13 respondentů. Pouze tři respondenti však svůj názor podepřelo o existující teorii, 

na základě které došlo k potvrzení jejich konstatování. Takovéto zdůvodnění tedy bylo 

považováno za erudované. Všichni tito studenti odkazovali na skutečnost, že se 

domnívají, že žáci hodnotili téma pozitivně, neboť bylo učivo propojeno s běžným 

životem žáků.  

Studentka S13 např. uvedla:  

Já si myslím, že ano (že je téma zajímavé pro žáky), protože třeba vím, co s 

nimi probíral kolega včelu, tak to je velice zajímavá výroba medu. Mravenci 

mají, jak jsou vlastně chráněná mraveniště, tak to je zajímalo. Takové 

praktické využití, jako komáři a malárie a tak. To je bavilo.  

Studentka S24 pak uvedla: „Já si myslím, že ano (že je téma zajímavé pro žáky). Baví je 

to v podstatě ze života, že to téma mají do jisté míry osahané.“ 

Za zajímavá vnímáme protikladná hodnocení stejných či podobných témat. Např. témata 

spojená s oborem botaniky byla studenty učitelství hodnocena rozporuplně. Celkem čtyři 

studenti učitelství toto téma hodnotili jako nezajímavé pro žáky a dva studenti jako téma 

z jejich pohledu pro žáky zajímavé. I zcela identická témata, která se týkala rostlinných 

pletiv, byla hodnocena studenty učitelství různě.  
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Opačně, témata spojená s oborem zoologie, byla většinou studentů učitelství z hlediska 

atraktivity pro žáky hodnocena pozitivně. Výjimku tvořilo snad jen téma zabývající se 

úvodem do zoologie. Rozporuplně byla hodnocena témata zabývající se hmyzem.  

Pokud témata odrážela problematiku lidského těla, byla hodnocena z hlediska oblíbenosti 

u žáků převážně pozitivně. Obzvláště, pokud se konkrétní témata pojila se skutečným 

životem žáků, pokud se tedy např. jednalo o civilizační onemocnění, onemocnění 

oběhové soustavy, příp. o témata spojená s první pomocí.  

Témata navazující na genetiku a orgánové soustavy byla hodnocena jako pro žáky 

nezajímavá.  

Přehled nejčastějších forem motivace, které studenti učitelství ve svých vyučovacích 

hodinách používali, je možné zhlédnout v tab. 21. Studenti nejčastěji využívali názornost 

pomocí obrázků či videí a dále pak aktivizovali žáky, čímž chtěli způsobit zvýšení 

atraktivity tématu. Mezí jiné formy motivace lze zařadit např. volbu výukových metod a 

pomůcek, které byly ve výuce využívány. Pozitivní je, že někteří respondenti uváděli jako 

formu motivace přírodninu, která byla ve výuce využita.  

Respondentka S10 uvedla:  

Jednak to, jakým způsobem byla hodina pojatá. Bylo to netradiční, takže o to 

víc tam byl efekt zapojenosti. Potom taky exemplář co přinesla žákyně, takže 

si myslím, že právě tím to bylo zajímavé.  

Mezi další způsoby motivace patřilo např. sdělování zajímavostí: „Vlastně využíváním 

těchto zajímavostí jsem se snažil, aby dávali pozor a zajímalo je to.” S9, a dále pak kladení 

důrazu na důležitost daného tématu: „V úvodu jsem dost zdůrazňoval pro co je téma 

důležitý.” S1.  
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Tabulka 21 

Způsob motivace žáků ve výuce 

Praxe na Názornost, 

video, 

obrázky 

Aktivizace 

žáka 

Přírodnina Spojení s 

praxí/praktické 

úkoly nebo 

ukázky 

Jiné 

ZŠ (n = 14) 3 | 21,42 % 5 | 35,71 % 2 | 14,29 % 1 | 7,14 % 3 | 21,42 % 

SŠ (n = 21) 7 | 33,33 % 3 | 14,29 % 2 | 9,52 % 3 | 14,29 % 5 | 23,81 % 

Celkem (n = 35) 10 | 28,57 % 8 | 22,86 % 4 | 11,43 % 4 | 11,43 % 8 | 22,86 % 

 

6.3 Diskuse  

Hlavním cílem hospitačních rozhovorů, jež probíhaly během souvislých pedagogických 

praxí studentů učitelství, které studenti absolvovali na základních či středních školách, 

bylo působení na rozvoj profesního vidění tak, aby se studenti zaměřovali především na 

obor a oborově didaktické jevy. Dle výsledků Pavlasové (2017b) a Pavlasové et al. (2017) 

je zřejmé, že se na tyto oblasti studenti učitelství příliš nezaměřují.  

Studenti učitelství vedli během hospitačních rozhovorů dialog s garantem souvislých 

pedagogických praxí. Garant praxí studentům pokládal oborově specifické otázky, které 

se týkaly cílů výuky, volby rozsahu učiva, prezentovaných organismů, jevů a pojmů. 

Garanta praxí zajímala i otázka, jakým způsobem bylo téma demonstrované, resp. jaké 

byly výhody, nevýhody, alterace a predikce vybraného způsobu demonstrace. Dále bylo 

zjišťováno, které pomůcky byly ve vyučovací hodině používány a jakých odborných chyb 

se učitel či žáci dopustili. Garant praxí také zjišťoval předpokládanou atraktivitu tématu 

u žáků a způsob motivace žáků přímo ve výuce.  

V předkládané studii bylo zjištěno, že fakultní učitelé jsou častým zdrojem informací o 

zvoleném množství učiva, které studentům učitelství poskytují. Hobson (2002) ve svém 

výzkumu dospěl k podobným zjištěním, neboť 92,4 % studentů učitelství z celkového 

zkoumaného vzorku 277 studentů, kteří se výzkumu účastnili, uvedli, že pro ně zkušenost 

společného plánování vyučovací hodiny s fakultním učitelem byla velmi cenná. Pokud 
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tedy studenti učitelství hodnotí tuto možnost jako přínosnou, často se během souvislých 

pedagogických praxí (pokud mají možnost) právě na fakultní učitele obrací.  

Studenti učitelství se rovněž při volbě rozsahu učiva ve velké míře orientovali podle 

učebnic. Pokud do své výuky zahrnovali i konkrétní zástupce organismů, tak byla 

učebnice dokonce častějším zdrojem informací. Dle Maňáka (2007) je učebnice 

didaktickým médiem, které vymezuje a metodicky ztvárňuje obsah vzdělávání. Učebnice 

se tedy z tohoto důvodu může zdát být vhodným zdrojem. Časté využívání učebnic, jako 

zdroje obsahu učiva, uvedl i Lidstone (1990), který se však zabýval vyučovacími 

hodinami zeměpisu a respondenty v tomto šetření byli učitelé.  

Dle Švece, Filové a Šimoníka (2004) je však také podstatné, aby každý učitel rovněž 

samostatně zvážil hloubku a šíři konkrétního tématu. Při procesu didaktické analýzy učiva 

se totiž vytváří „přemostění“ které umožňuje, aby vyučování probíhalo hladce a při tom 

docházelo ke zprostředkování látky žákům. Proces didaktické analýzy učiva je velmi 

podstatný také z toho důvodu, že tvorba učebnic a jejich výzkum u nás není tolik 

propojen, resp. že výzkum učebnic vlastní tvorbě učebnic nepředchází (Knecht & Janík, 

2008). Z tohoto důvodu jsou učebnice tedy spíše používány z hlediska zdroje obsahu 

učiva, nežli jako pomůcka při volbě konkrétních aktivit a úkolů, které by odpovídaly 

potřebám a možnostem žáků (Lidstone, 1990). I v naší studii studenti používali učebnice 

jako zdroj obsahu a rozsahu učiva ve velké míře. Knecht a Janík (2008) z tohoto důvodu 

doporučují, aby docházelo k implementaci tzv. strategie design based research, kdy jsou 

učebnice nejprve zkoumány v praxi a poté jsou na základě zpětné vazby revidovány.  

Přesto, že se studenti výzkumného šetření Nelešovské a Svobodové (2005) z velké 

většiny vyjadřovali souhlasně, že jsou s Rámcově vzdělávacími programy pro základní 

vzdělávání alespoň částečně seznámeni (96,84 % respondentů), v námi předkládané studii 

do těchto školních kurikulárních dokumentů téměř vůbec nenahlíželi, což je velmi 

zneklidňující fakt.  

V našem šetření bylo zjištěno, že organizační záležitosti činily studentům značné potíže 

a často v nich chybovali. Havel (2001) se ve svém výzkumném šetření naopak zaměřoval 

na oblasti, ve kterých se studenti učitelství během souvislých pedagogických praxí 

zdokonalovali. Je zajímavé, že v 36,1 % odpovědí studentů byl uveden posun právě v 

oblasti plánování výuky včetně organizace vyučování a časového uspořádání hodiny. V 
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naší studii se však jednalo o oblast, která byla studenty nejčastěji uváděna při dotazu na 

aspekt vyučovací hodiny, ve kterém studenti chybovali. Důvodem uvádění této oblasti z 

pohledu pozitivního, stejně tak z pohledu negativního, může být ta skutečnost, že se jedná 

o oblast, ve které u studentů učitelství během souvislých pedagogických praxí dochází ke 

zlepšení. Stejně tak se však jedná o oblast, kterou studenti učitelství na začátku praxí 

hodnotí jako nejvíce obtížnou (Havel, 2001).  

I přesto, že je dle Juklové (2013) odborná připravenost jednou ze základních 

charakteristik efektivní práce učitele, byla tato charakteristika jednou z oblastí, kterou 

studenti učitelství zmiňovali, když byli dotazování na chyby, kterých se během 

souvislých pedagogických praxí dopustili. Z toho důvodu, že začínající učitelé svou 

pozornost zaměřují především sami na sebe a pozornost na žáky je upozaděna (Simpson, 

Vondrová, & Žalská, 2017; Němečková & Pavlasová, 2018), chyby, kterých se dopustili 

ve výuce žáci, reflektovány nebyly.  

Mezi další chyby, které studenti učitelství zmiňovali, patřila nejrůznější přeřeknutí. 

Studenti učitelství jmenovali také, že byli často zaskočeni dotazy ze strany žáků, nebo že 

nedovedli správně formulovat odpověď na otázky žáků. Z těchto zjištění vyplývá, že 

studenti učitelství mají během souvislých pedagogických praxí potíže s komunikací. Ve 

studii Havla (2001) však komunikační dovednosti téměř třetina respondentů zařadila do 

schopností, které se naopak během souvislých pedagogických praxí zlepšily.  

Při zkoumání odpovědí na otázku „Co bylo cílem výuky?“ byl kladen důraz především 

na využívání aktivitních sloves, dále na to, zda studenti učitelství formulují cíle pomocí 

obsahů učiva a zda zamýšlejí i rozvoj klíčových kompetencí. Bylo zjištěno, že velká 

většina výukových cílů byla formulována pomocí obsahu učiva. Jednalo se o 88,57 % 

veškerých stanovených cílů. Podobných zjištění dosáhli i Stará a Starý (2018), kteří 

vypozorovali, že učitelé přímo ve výuce často místo explicitního vyjádření cílů žákům 

sdělují pouze téma vyučovací hodiny a často je také informují o metodách a postupech 

práce, které budou ve výuce využity. Podle Janíka (2007) dochází k zaměňování cílů 

vyučovací hodiny s informacemi o obsahu velmi často. Tento trend byl shledán u osmi z 

jedenácti respondentů, kteří se jejich výzkumu účastnili. Též Skalková (2007a) tento 

nešvar hodnotí jako velmi častý jev. Pokud chce pedagog ovšem probudit zvídavost a 
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zájem u žáků, je v některých případech vhodné, aby obsah vyučovací hodiny zůstal žákům 

záměrně zatajen (Stará & Starý, 2018). 

Aktivní slovesa byla použita jen pouze u necelé poloviny stanovaných cílů. Opět se jedná 

o jednu z častých chyb při stanovení cílů výuky dle Mazáčové (2014).  

Oblast, která byla stanovenými cíli nejčastěji rozvíjena, byla oblast kognitivní. Oblast 

psychomotorická a afektivní byla studenty učitelství opomíjena. Kognitivní cíle výuky 

zřejmě navíc spadaly do nižší kognitivní náročností Bloomovy taxonomie, tak jak bylo 

uvedeno ve výzkumu Sultan a Klecker (1999). Celých 43,3 % výukových cílů je totiž u 

začínajících učitelů do jednoho roku praxe právě řazeno do cílů, které lze zařadit do 

skupiny cílů s nižší kognitivní náročností.  

Zmínka o snaze rozvinout ve vyučovací hodině klíčové kompetence byla v předkládaném 

šetření uvedena jen v jednom případě. A to i přesto, že termín klíčová kompetence souvisí 

s rozvojem žáků právě ve smyslu definovaných cílů (Skalková, 2007b).  

Při správném stanovení cílů pomocí aktivních sloves by mělo být patrné, za jakých 

okolností bude možné hodnotit, že žáci cílů dosáhli či nikoliv. Odpověď na otázku „Podle 

čeho usuzujete, že byl či nebyl cíl splněn?“ by tedy mělo být možné dohledat již v 

samotném formulovaném cíli. Kromě požadovaného výkonu má totiž správně 

formulovaný cíl obsahovat dále např. i kritéria hodnocení, podle kterých učitelé mohou 

posoudit, zda žáci cílů dosáhli (Pasch et al., 1998; Švec, Filová, & Šimoník, 2004). 

Odpovědi, které studenti učitelství uváděli, byly navíc jen velmi obecné.  

Pokud respondent při stanovení cílů výuky použije správně aktivní slovesa, nemusí to 

nutně znamenat, že veškeré činnosti během výuky vedou k dosažení tohoto cíle a navíc, 

že respondent dosažení cíle na konci vyučovací hodiny opravdu ověřuje v souladu s 

cílem, tak jak byl stanoven. V některých případech lze pozorovat tzv. nekonzistentnost, 

kdy jsou vyučovací cíle, činnosti, postupy a způsob hodnocení dosažení cílů v rozporu 

(Pasch et al., 1998). 

V případě, že jsou cíle formulovány zcela jasně a přesně již na začátku vyučovací hodiny, 

mohou k nim žáci společně s učitelem úspěšně směřovat a na konci vyučovací hodiny je 

možné ověřit, zda došlo k jejich naplnění. Výzkum Staré a Starého (2018) však poukazuje 

na skutečnost, že respondenti očekávané znalosti a dovednosti ve velké míře svým žákům 

vůbec nesdělují. Informace o tom, co je záměrem vyučovací hodiny, byly sděleny pouze 
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ve dvou případech z deseti. Pokud jsou cíle vyučovací hodiny jasně a explicitně vyjádřeny 

a žáci se orientují ve fázích učebního procesu, je velmi pravděpodobné, že se také budou 

angažovat v učebních úlohách, protože budou vědět, co se od nich očekává (Janík, 

Lokajíčková, & Janko, 2012). 

Podobně, jako ve výzkumu Hrabí (2007) garant souvislých pedagogických praxí zjišťoval 

další otázkou atraktivitu témat u žáků z pohledu studentů učitelství a také volbu 

motivačních technik, které studenti ve svých vyučovacích hodinách využívali. Ze 

zmíněného výzkumu Hrabí (2007), kterého se zúčastnilo 1232 žáků základních škol, 

vzešlo, že za nejvíce zajímavý tematický celek jsou považovány „mnohobuněčné 

organismy“. Tematický celek „ptáci“ byl hodnocen jako nejvíce zajímavý v 7. ročníku. 

Toto zjištění koresponduje s našimi výsledky, kdy témata týkající se oboru zoologie, byla 

většinou respondenty vnímána jako oblíbená u žáků. Dva z našich respondentů dokonce 

vyučovali téma „ptáci“ tak, jak tomu bylo ve výše zmíněném výzkumu. Naši respondenti 

též toto téma hodnotili pozitivně, jako např. ve výroku S6: „Jo, myslím si, že určitě. Přišla 

za mnou po hodině slečna, že se jí to líbilo. Ty ptáci, podle mě, se líbily všem.“, či z 

výroku S7: „Ano, žáci projevili zájem o výuku, což bylo super.“    

Témata, která studenti učitelství hodnotili naopak jako pro žáky neoblíbená, byla spojena 

s oborem botanika. Zároveň je však možné, že žáci vidí rozdíl mezi tématem 

nahosemenných a krytosemenných rostlin. Stejně tak dle výsledků Hrabí (2007) vnímali 

žáci tematický celek „nahosemenné rostliny“ jako nejméně zajímavý. Dle výsledků 

Malcové a Janštové (2018) hodnotili žáci obor botanika průměrnou známkou tři. K 

dispozici měli škálu Likertova typu, ve které hodnota pět odpovídala hodnocení „zcela 

oblíbený“. Uvedená známka tři tedy vypovídá o neutrálním postoji, který k oboru 

botanika žáci měli.   

Pokud porovnáme tematický celek „stavba těla a funkce jednotlivých orgánů člověka“ 

tak jak ho vnímali žáci s tématy vyučovacích hodin, které se této problematice věnovala, 

tentokrát však hodnocení bylo na straně studentů učitelství, tak se výsledky lišily. Žáci 

tento tematický celek hodnotili jako nejvíce zajímavý a naši respondenti se domnívali, že 

tomu je naopak (Malcová & Janštová, 2018). Dle Vitáska (2017) a Hanzalové (2019) jsou 

témata týkající se orgánových soustav také žáky hodnocena jako oblíbená.  
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Respondenti se své žáky snažili určitým způsobem motivovat a to především v těch 

případech, kdy téma podle nich nebylo pro žáky atraktivní. Mezi nejčastější způsoby 

motivace patřilo zařazování prezentací, videí a obrázků do výuky, což mělo za cíl zvýšení 

názornosti. Tyto postupy jistě patří mezi doporučované.  

Bylo zjištěno, že používání přírodnin ve výuce zkoumaných studentů učitelství nepatří 

mezi postupy, které by byly hodnoceny jako motivační. Často doporučovaný badatelsky 

orientovaný přístup nebyl zmíněn ani jedním respondentem a to i přes to, že zařazování 

praktických cvičení do výuky prokazatelně zvyšuje motivaci žáků ke studiu biologie 

(Janštová, 2016). Dle Altmanna (1975b) mají přírodniny dokonce největší význam při 

podnícení vysoké aktivity ze strany žáků.  

Studie se také zaměřovala na zjišťování výhod, nevýhod, alterací a predikcí zvolených 

postupů ve výuce, tak jak je hodnotí studenti učitelství. Vnímání výuky přírodopisu může 

být ovlivněno několika faktory. Některé z nich, jako např. volbu učebních pomůcek nebo 

zařazení určitých výukových metod, může ovlivnit sám vyučující (Kubiatko & Vlčková, 

2011). Z tohoto důvodu garant souvislých pedagogických praxí během hospitačních 

rozhovorů studentům poskytl prostor k úvahám nad pomůckami, metodami apod., které 

pro práci ve své výuce zvolili. Pokud garant praxí studenta učitelství nabádá, aby 

přemýšlel o možných alternativách, může dojít k tomu, že student následně sám uvádí 

např. výhody, nevýhody a alterace postupů, které zvolil (Aderibigbe, Colucci-Gray, & 

Gray, 2014). Tato skutečnost byla pozorovatelná i během našich hospitačních rozhovorů, 

kdy studenti tyto charakteristiky uváděli bez větších problémů. Pokud však byli studenti 

pobídnuti, aby např. predikovali zvolený způsob demonstrace, pouze malé množství z 

nich toho bylo schopno.  

Předložená studie skýtá omezení v poměrně nízkém zastoupení zúčastněných 

respondentů. Důvodem nízkého počtu respondentů byl malý zájem ze strany studentů 

učitelství, kteří se rozhodli absolvovat hospitační rozhovory na základě sledování 

videozáznamu z vlastní vyučovací hodiny. Velká část studentů zvolila možnost osobního 

náslechu garanta souvislých pedagogických praxí přímo ve vyučovací hodině.  

Přesto, že jsme si vědomi zmíněných omezení studie, věříme, že výsledky, které byly 

zjištěny, mohou vést k doporučením pro praxi týkajících se především nutnosti 

zkvalitňování způsobu vedení hospitačních rozhovorů se studenty učitelství. Garanti 
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praxí by měli mít na paměti především ty oblasti, kterým studenti učitelství nevěnují 

dostatečnou pozornost a k těmto oblastem by tak jejich pozornost měli směřovat např. 

pomocí otázek.   

6.4 Závěr  

Studie se zabývala hospitačními rozhovory vedenými se studenty učitelství během 

souvislých pedagogických praxí na základních a středních školách. Hospitační rozhovory 

byly zaměřeny především na oborově specifické jevy, na které je možné se ve výuce 

přírodopisu či biologie zaměřit. Celkem bylo sledováno pět tematických oblastí.  

Mezi hlavní výsledky studie patří zjištění, že studenti učitelství ve svých vyučovacích 

hodinách stanovují především kognitivní výukové cíle, které navíc formulují pomocí 

obsahu učiva. U formulace byla zaznamenána též častá absence aktivních sloves. 

Úspěšnost dosažení výukových cílů byla často formulována pouze na laické úrovni.  

Tím, kdo nejčastěji určoval rozsah předkládaného učiva, byl fakultní učitel. Organismy, 

které byly ve výuce prezentovány, vybírali studenti učitelství nejčastěji z učebnic. 

Styl, jakým studenti učitelství biologie hodnotili zařazení způsobu demonstrace učiva ve 

výuce, byl opět často jen na laické úrovni. Studenti však byli schopni jmenovat výhody, 

nevýhody a alterace zvoleného způsobu demonstrace. Predikce studentům však činily 

značné potíže.  

Z výpovědí studentů učitelství biologie bylo možné vysledovat konkrétní chyby, kterých 

se dopouštěli. Převážně se jednalo o chyby odborné. Chyby žáků však byly diskutovány 

jen v jednom případě.  

Většina studentů hodnotila témata svých vyučovacích hodin pozitivně. Mezi taková 

témata patřila např. zoologická témata a témata zaměřená na problematiku lidského těla, 

která byla spojena s praktickými informacemi, jež žáci mohou využít i v běžném životě. 

Neoblíbená témata se týkala rostlin. Pro zvýšení atraktivity studenti učitelství biologie 

nejčastěji využívali nejrůznější výukové pomůcky, pomocí kterých podporovali 

především didaktickou zásadu názornosti.  

Zjištěné výsledky nás vedou k závěru, že tato studie může přispět ke zkvalitnění přípravy 

studentů učitelství, kteří se připravují na budoucí dráhu učitele přírodopisu/biologie a to 

především z hlediska způsobu vedení hospitačních rozhovorů.  
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7 Diskuse  

Výzkumů, jejichž hlavním zaměřením jsou souvislé pedagogické praxe studentů 

učitelství, kteří studují studijní programy Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 

základní a střední školy v českém prostředí, není velké množství. Uvádíme např. výzkum 

zaměřený na zjišťování subjektivní obtížnosti profesních činností, tak jak je vnímají 

studenti strukturovaného magisterského studia v porovnání se studenty 

nestrukturovaného magisterského studia po absolvování pedagogických souvislých praxí 

na druhém stupni základních škol a na středních školách (Wernerová, 2011). Práce 

Němečkové a Pavlasové (2018, 2019a, 2019b, 2019c) se též zaměřují na výzkumy 

zasazené během souvislých pedagogických praxí studentů učitelství absolvujících 

souvislé pedagogické praxe na druhém stupni základních škol či na středních školách 

(blíže viz kap. 3, 4, 5 a 6). Je třeba podotknout, že tématu souvislým pedagogickým 

praxím se věnují i absolventské práce studentů pedagogických fakult (Štěpánová, 2007; 

Dokoupilová, 2012; Loucká, 2018). Cílem zmíněných absolventských prací bylo např. 

zjištění, jak studenti příp. i fakultní učitelé praxe vnímají, jak hodnotí své nedostatky a 

jaká je jejich vybavenost v kompetenčních oblastech. Jako příklad výzkumu zaměřeného 

na studenty Učitelství prvního stupně můžeme uvést práci Kratochvílové a Horké (2016), 

která se zabývá možnostmi utváření profesního sebepojetí studentů během jejich souvislé 

pedagogické praxe.  

Pokud se podíváme blíže a to konkrétně na množství vypracovaných výzkumů na téma 

profesní vidění, jsou takovéto výzkumy zřídka kdy zaměřené na souvislé pedagogické 

praxe studentů. Příkladem může být studie Syslové (2016), jejichž respondenty jsou však 

studenti oboru Učitelství pro mateřské školy. Mezi studie mapující profesní vidění u 

studentů učitelství oboru Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní a 

střední školy dále patří již výše zmíněné práce Němečkové a Pavlasové (2018; 2019a; 

2019b; 2019c). 

V našich jednotlivých výzkumných šetřeních, předložených v této disertační práci, která 

na sebe navzájem navazovala a rozvíjela předem částečně prozkoumané charakteristiky 

reflexí studentů učitelství, jsme spojili obě tato specifika a zaměřili jsme se na výzkum 

souvislých pedagogických praxí především z hlediska výzkumu profesního vidění 

specifické skupiny studentů učitelství biologie. Z tohoto hlediska je předložená práce 
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manuskriptem, který seznamuje s dříve neformulovanými závěry, které se týkají 

specifické skupiny respondentů.  

V souvislosti se zařazením činnosti sledování pořízeného videozáznamu z vlastní 

vyučovací hodiny do aktivit zadaných při souvislých pedagogických praxích bylo zjištěno 

výrazné zvýšení zaměření obou skupin studentů učitelství, ať už působili na souvislé 

pedagogické praxi na základní či střední škole, na sebe sama. Zjištění jsou v souladu se 

studiemi Cocca a Cocca (2016) a Minaříkové et al. (2015).   

Studenti se také daleko častěji zaměřovali na charakteristiky výuky, které lze zařadit do 

kategorie Řízení třídy. Stejná zjištění jsou uvedena též ve studii Sonmez a Hakverdi-Can 

(2012). Po sledování videozáznamu z vlastní vyučovací hodiny naši respondenti nabízeli 

více alternativních postupů. Tato skutečnost je též patrná ze studie Cocca a Cocca (2016) 

a Shepherd a Hannafin (2008, 2009). Zmíněné změny nastaly u studentů absolvujících 

souvislou pedagogickou praxi na základních školách, stejně tak jako u studentů 

absolvujících souvislou pedagogickou praxi na středních školách.  

Z rozdílů četnosti zastoupených výroků u respondentů, jež absolvovali souvislou 

pedagogickou praxi na základních školách, bylo možné pozorovat, že především 

kategorie Pedagogika a obecná didaktika, též patrné ze studie Sherin a van Es (2008), 

společně s kategoriemi Hodnocení a Interpretace, byly v post reflexích zastoupeny ve 

větší míře. Četnost výroků v některých kategoriích zmiňovaných touto skupinou 

respondentů po sledování videozáznamu překvapivě zůstala na téměř stejné úrovni, resp. 

v některých případech došlo dokonce ke snížení četnosti těchto výroků. V kategorii Popis 

je však toto snížení počtu výroků považováno za žádoucí.  

Naopak ze zkoumaných výroků, které ve svých reflexích nabízeli studenti učitelství 

biologie praktikující na středních školách, bylo zjištěno, že značná část kategorií, měla 

velmi podobný počet zastoupených výroků v obou typech reflexí. Jednalo se především 

o výroky z kategorie Žák, Tvůrce kurikula, Pedagogika a obecná didaktika, Klima třídy, 

Popis, Hodnocení, Interpretace, Konkrétní a Obecné. U těchto kategorií nebyl rozdíl mezi 

četností formulovaných výroků v pre a post reflexí větší než 5 %. Celkem se tedy zásadní 

rozdíl mezi pre a post reflexemi studentů učitelství praktikujících na středních školách 

neukázal v devíti ze třinácti kategorií (kategorie Jiné nejsou v tomto výčtu započítány).  
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Výroky pojící se ke způsobu vedení vyučovací hodiny a ke splnění cílů, jež byly pro 

danou vyučovací hodinu formulovány, tedy výroky hodnotící, jsou řazeny do kategorie 

Hodnocení, která je velmi významnou součástí profesního vidění. Pokud např. (budoucí) 

učitelé hodnotí své vyučovací hodiny za zdařilé, sami pak nevnímají nutnost svůj způsob 

vedení výuky v budoucnu modifikovat. V případě, že jsou však vyučovací hodiny téhož 

(budoucího) učitele z pohledu např. garanta praxí hodnoceny jako takové, při kterých žáci 

naopak nejsou z hlediska stanovených cílů dostatečně rozvíjeni, je zapotřebí, aby garant 

praxí působil právě na rozvoj těchto hodnotících výroků u studentů učitelství biologie. Z 

tohoto důvodu následně došlo k zaměření na hodnotící výroky, které ve svých reflexích 

studenti uváděli.  

Respondenti, kteří absolvovali souvislou pedagogickou praxi na základních školách, 

poskytovali před zhlédnutím vlastního videozáznamu převážně pozitivní zpětnou vazbu. 

Po zhlédnutí videozáznamu z vlastní vyučovací hodiny došlo ke značnému nárůstu 

negativních hodnocení, která byla oproti pozitivním výrokům v obdržených reflexích v 

převaze. Zjištění se shodují s šetřením Kratochvílové a Horké (2016), ve kterém se 

respondenti hodnotili pozitivně pouze v menšině případů. Výroky, které byly z části 

pozitivní a zároveň z části negativní se v reflexích nevyskytovaly často.  

Zkušenější studenti učitelství, kteří absolvovali souvislou pedagogickou praxi na 

středních školách, již od samého začátku hodnotili své vyučovací hodiny s převahou 

negativních komentářů. Zastoupení komentářů s negativní povahou se výrazně nezměnilo 

ani po zhlédnutí videozáznamu pořízeného z jejich vlastní výuky. Převaha negativních 

komentářů může být ovlivněna tím, že studenti vnímají učivo na středních školách jako 

náročnější a může pro ně tedy pochopitelně být náročnější v takovéto vyučovací hodině 

obstát. Poměr a četnost pozitivních a negativních výroků, které zůstaly téměř nezměněné 

i po zhlédnutí videozáznamu, je možné vysvětlit většími zkušenostmi s výukou, které tito 

studenti učitelství biologie již mají z předchozího semestru. Předložená povaha výroků 

se současně z velké části ztotožňovala s hodnocením výroků, tak jak byly výroky 

hodnoceny garantem souvislých pedagogických praxí.  

Důvodem zaměření následující studie na hospitační rozhovory a v rámci nich především 

na obor a oborově specifické jevy byla skutečnost, že tyto jevy, napříč reflexemi studentů 

učitelství biologie absolvujících souvislé pedagogické praxe na základních i středních 
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školách, byly komentovány jen ve velmi malé míře. Stejná zjištění byla formulována i ve 

výzkumu Sherin (2007), Pavlasové (2017b) a Pavlasové et al. (2017).  

Bylo zjištěno, že mezi nejčastější chyby, kterých se studenti učitelství biologie při 

souvislých pedagogických praxích dopouštějí, patří potíže při formulaci výukových cílů. 

Nejčastěji byly formulovány takové cíle, které se týkaly pouze kognitivní oblasti rozvoje 

osobnosti žáků, což je obzvláště v předmětech jako je přírodopis či biologie vnímáno 

spíše negativně, neboť tyto předměty ve své podstatě vybízí k orientaci i na afektivní či 

psychomotorické oblasti rozvoje. Potíže v oblasti volby výukových cílů a způsobu jejich 

formulace si však studenti učitelství nepřipouští, resp. je nereflektují. Možným důvodem 

je zřejmě neznalost, kterou v této oblasti studenti mají a to i přesto, že výukovým cílů 

jsou věnovány přednášky a cvičení Didaktiky biologie I a II, které jsou součástí 

navazujícího magisterského stupně studia. Další důvod pro nesprávnou formulaci, či 

úplnou absenci formulace cílů může být, že mnozí studenti učitelství biologie této 

skutečnosti čelí při absolvování náslechových hodin. Jak již bylo zmíněno, ve výzkumu 

Staré a Starého (2018) tomu tak bylo. S nutností formulovat výukové cíle se studenti 

navíc sami nemusí plně ztotožňovat a nemusí tedy pokládat za podstatné s výukovými 

cíli žáky vůbec seznamovat. Tato skutečnost je patrná ze zpětné vazby, které od studentů 

v některých případech získáváme.  

Jako velmi podstatná se pochopitelně jeví role fakultního učitele, který je studentům 

nápomocen nejenom v otázce volby rozsahu a obsahu předkládaného učiva. Učebnice, 

jak se jeví z výsledků, jsou pak studenty učitelství brány do rukou obzvláště v případech 

volby konkrétních organismů, což je ve shodě i s výsledky Lidstone (1990).   

Způsob demonstrace učiva studenti učitelství biologie hodnotili často jen na laické 

úrovni. Neměli však větší potíže konstatovat výhody, nevýhody a alterace použitých 

způsobů demonstrace. To však nelze tvrdit o předkládaných predikcích, které studenti 

nezařazovali, možná kvůli nedostatečným zkušenostem, a to i přesto, že někteří z nich 

absolvovali již své druhé souvislé pedagogické praxe.  

Z toho důvodu, že strach z chyb, může být u některých studentů učitelství biologie 

absolvujících souvislé pedagogické praxe značný již před samotným nástupem na 

souvislé pedagogické praxe, byl aspekt chybování studentů často zmiňován i v 

hospitačních rozhovorech, které studenti vedli s garantem praxí. Studenti nejčastěji 
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uváděli odborné chyby, kterých se při absolvování praxí dopustili. Strach z vlastních chyb 

studentů učitelství biologie, kterých by se při praxích mohli dopustit, může být patrně 

překážkou, která studentům brání v tom, aby se zaměřovali na chyby, ke kterým dochází 

u jejich žáků. Chyby žáků tudíž nebyly až na jednu výjimku studenty učitelství při 

hospitačních rozhovorech detekovány.  

Celkově byla témata vyučovacích hodin, které respondenti odučili, vesměs studenty 

učitelství biologie hodnocena jako atraktivní pro žáky, alespoň tedy z jejich pohledu. 

Nejenom v případě témat z oboru botaniky, která z velké většiny byla hodnocena jako 

pro žáky neoblíbená (patrné též ze studie Hrabí, 2007), byly často zmiňovány nejrůznější 

pomůcky, především podporující názornost, které studenti učitelství ve svých 

vyučovacích hodinách využívali pro zvýšení atraktivity.  

Limity jednotlivých předložených studií této disertační práce lze spatřovat především v 

menším množství respondentů, kteří se výzkumů účastnili. Jelikož se disertační práce 

zaměřovala pouze na studenty Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (vzorek dostupný 

pro autorku práce), mohly být zkoumány pouze ty reflexe či hospitační rozhovory, jež 

byly součástí videohospitací studentů, kteří s absolvováním této formy hospitace svých 

souvislých pedagogických praxí souhlasili. Zároveň mohlo dojít k výzkumu pouze těch 

výroků, které byly explicitně v písemných reflexích studenty učitelství biologie 

vyjádřeny. Při hospitačních rozhovorech se pak garant souvislých pedagogických praxí 

již případně mohl doptávat, pokud nějaká odpověď studenta nebyla jasná či pokud bylo 

vhodné komentář více rozvinout.  

Přes zmíněné limity považujeme závěry této disertační práce vhodné k využití při 

vzdělávání studentů učitelství napříč obory. Konkrétně se závěry práce dají zužitkovat při 

vedení souvislých pedagogických praxí, které by dle našich doporučení měly být vedeny 

za podpory sledování videozáznamů z vlastních vyučovacích hodin studentů učitelství. 

Dalším doporučením je též zařazení hospitačních rozhovorů nad pořízenou 

videonahrávkou, které by garanti souvislých pedagogických praxí se svými studenty 

mohli vést.  
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8 Závěr  

Z provedeného pilotního šetření, stejně tak jako z výsledků studie 1 vyplývá, že se 

studenti učitelství ve svých reflexích, které vznikaly na základě sledování vlastního 

videozáznamu z výuky, zaměřovali sami na sebe ve vyšší míře než v reflexích, které 

vznikaly na základě pouhé paměti respondentů a to dokonce statisticky významně (viz 

výsledky studie 1).  

Biologické jevy, stejně tak jako jevy biologicko-didaktické, byly při zmíněných 

výzkumech spíše v pozadí oproti pedagogice a obecné didaktice. Z malého zaměření 

studentů učitelství na sledovanou kategorii Obor a oborová didaktika vyvstalo 

doporučení vztahující se k obratu pozornosti studentů učitelství biologie na 

charakteristiky týkající se právě oboru a oborové didaktiky. Iniciátorem obratu k oboru a 

oborové didaktice může být mentor, resp. garant praxí, který na studenty učitelství 

biologie v průběhu jejich vzdělávání působí.  

Již při samostatném pozorování videozáznamů pořízených z vlastních vyučovacích hodin 

studentů učitelství biologie bylo prokázáno, že došlo ke zvýšenému nárůstu výroků 

vztahujících se ke kategorii Řízení třídy. Tato tendence byla shledána u post reflexí 

psaných na základě sledování videozáznamu u respondentů absolvujících souvislé 

pedagogické praxe na základních i středních školách a to již ve výsledcích pilotního 

šetření. V rámci studie 1 bylo navýšení výroků řazených do kategorie Řízení třídy v post 

reflexích respondentů absolvujících praxi na základních školách navíc statisticky 

prokázáno. 

Události ve výuce byly po začlenění sledování vlastního videozáznamu z výuky též více 

hodnoceny a interpretovány než pouze popisovány a to jak v pilotním šetření, tak i ve 

studii 1. Hodnotící výroky považujeme za podstatnou část reflexí studentů učitelství 

biologie. Z tohoto důvodu, jsme se v navazující sondě, která navazovala na studii 1, 

rozhodli zaměření hodnotících výroků prozkoumat více do hloubky. 

Za velmi pozitivní jev, sledovaný i při samostatném sledování videozáznamu studenty 

učitelství biologie, je považován nárůst počtu nabízených alternativních řešení resp. 

postupů vhodných pro zařazení do výuky. Výroky zmíněné kategorie Alterace uvedené v 

post reflexích studentů absolvujících praxi jak na základních, tak na středních školách, 

bylo možno ve studii 1 sledovat se statisticky významným nárůstem.  
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 Zajímavým zjištěním výzkumné sondy zaměřené na hodnotící výroky bylo, že povaha 

výroků se v průběhu jednotlivých typů souvislých pedagogických praxí měnila. Pokud 

studenti učitelství biologie absolvovali své první souvislé pedagogické praxe na 

základních školách, poskytovali převážně pozitivně laděné hodnotící výroky. Po 

zhlédnutí videozáznamu v rámci téže praxe se poměr pozitivních výroků změnil k převaze 

negativních výroků. Při absolvování druhé souvislé pedagogické praxe na středních 

školách již negativní výroky převažovaly a procentuální zastoupení se významně nelišilo 

ani po sledování videozáznamu. Výroky, které byly smíšené, zahrnovaly pozitivní i 

negativní část současně, nebyly zmiňovány příliš často. Většina výroků byla též v souladu 

s názorem garanta souvislých pedagogických praxí.  

Studie 2 se mimo jiné zabývala právě obratem k oboru a k oborové didaktice. Zkoumání 

byly podrobeny konkrétně hospitační rozhovory, které vedl garant praxí se studenty 

učitelství biologie. Tato studie přinesla též zajímavá zjištění.  

Z cílů výuky stanovených studenty učitelství biologie převažovaly cíle, které žáky 

rozvíjely především v kognitivní oblasti osobnosti. Tyto cíle byly formulovány pomocí 

obsahů učiva. Využití aktivních sloves a klíčových kompetencí bylo při stanovení cílů 

jen málo početné.  

Rozsah učiva, tak jak byl studenty učitelství pro svou výuku stanoven, byl nejčastěji 

konzultován s fakultním učitelem, příp. se studenti orientovali dle zvyklostí školy. Za 

znepokojující jev považujeme skutečnost, že kurikulární dokumenty (Rámcové 

vzdělávací programy, Školní vzdělávací programy) uvedl jako zdroj rozsahu učiva pro 

plánovanou vyučovací hodinu pouze jeden student. Organismy, které studenti ve výuce 

uváděli, byly vybírány nejčastěji na základě organismů uvedených v učebnicích. Stejný 

počet respondentů uváděl i vlastní úsudek či zkušenost, která ve volbě prezentovaných 

organismů sehrála roli.  

Studenti byli často schopni uvádět konkrétní chyby, kterých se výuce dopustili. K chybám 

žáků se však až na jednu výjimku nebyli schopni vyjádřit. 

Díky hospitačním rozhovorům bylo dále zjištěno, jakým způsobem studenti učitelství 

biologie hodnotí oblíbenost jednotlivých témat u žáků. Pozitivně vnímanými tématy byla 

témata věnující se zoologii a biologii člověka, naopak mezi témata negativně vnímaná 



96 

 

patřila témata, která se zabývala oborem botanika. Za motivační charakter ve výuce 

studenti učitelství biologie nejčastěji uváděli zařazení nejrůznějších výukových pomůcek.  

Na základě výše uvedených výsledků se domníváme, že již samostatné pozorování 

videozáznamů vlastních vyučovacích hodin pořízených během prvních souvislých 

pedagogických praxí na základních školách má pozitivní dopad na profesní rozvoj 

studentů učitelství biologie, stejně tak i v případě, kdy je podobná zkušenost 

s videozáznamem zařazena do vzdělávání budoucích učitelů podruhé. Pokud jsou 

studenti v průběhu obou souvislých pedagogických praxí dále konfrontování např. s 

garantem praxí, se kterým absolvují hospitační rozhovory, mohou být jejich samostatné 

reflexe vhodným odrazovým můstkem k rozvíjení schopnosti sebereflexe.   
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