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Úvod 
Problematika učebních stylů a strategií zůstává v našich podmínkách poměrně 

nezmapovanou oblastí. Ačkoliv v zahraničí se výzkumníci na tento fenomén zaměřují již 

desítky let, u nás je spíše na okraji odborného zájmu. Přitom odpověď na otázku, jak se 

různě žáci učí a jak se tyto rozdíly promítají do výuky, by jistě napomohla k rozvoji 

pedagogické praxe. 

Zajímalo mě, jakým způsobem se liší učební strategie úspěšných a neúspěšných 

žáků. Úspěšní žáci často zvládají nároky školy bez většího úsilí. Ti nejlepší se nepotřebují 

učit (resp. učí se pouhým posloucháním v hodinách, příp. přečtením sešitu před písemkou). 

Mají tedy méně zkušeností s učením. Znamená to, že mají i hůře propracované učební 

strategie? Nebo jsou i přesto schopni vypracovat efektivní strategie? A co neúspěšní žáci? 

Ti se pro dosažení určitých učebních výsledků učit musí, jejich zkušenosti s učením jsou 

pravděpodobně rozsáhlejší. Mají proto větší repertoár učebních strategií? Nebo jsou jejich 

strategie „špatné" stejně jako školní výsledky? Rozhodla jsem se těmito otázkami zabývat 

blíže. 

Cílem této práce je proto popsat učební strategie úspěšných, průměrných 

a neúspěšných žáků základní školy v rámci výuky dějepisu a následně srovnat tyto 

strategie v kontextu různé školní úspěšnosti žáků. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části se 

po krátkém historickém úvodu pokusím představit různé koncepce stylu učení a na základě 

nich analyzovat pojem učební styl. V následující kapitole se již zaměřím na pojem učební 

strategie. Nejprve se budu zabývat definicí a různými klasifikacemi učebních strategií. 

Dále se pokusím shrnout faktory, které ovlivňují užívání strategií v procesu učení. 

Na závěr teoretické části představím relevantní výzkumy, které se zabývají vztahem školní 

úspěšnosti a učebních strategií, příp. stylu učení. 

Empirická část je založena na analýze učebních strategií vybraných úspěšných, 

průměrných a neúspěšných žáků. Data byla získána rozhovory se žáky, pozorováním 

v hodinách dějepisu, z výsledků řešení experimentální úlohy a z analýzy sešitů žáků. 

Každému žákovi je věnována jedna kapitola, v níž budou popsány žákovy kognitivní 

a metakognitivní strategie. Následně budou tyto strategie zařazovány do klasifikací, které 

jsou zmiňovány v teoretické části. Zjištěné učební strategie žáků budou pak vzájemně 

srovnávány ve vztahu ke školní úspěšnosti žáků. V diskusi dat zjištěné poznatky 

zkonfrontuji se závěry jiných autorů. V závěru budou shrnuty výsledky této práce. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Problematika učení z historického hlediska 
Téma učení je v popředí zájmu psychologie prakticky od jejího vzniku. Postupně 

vznikly desítky teorií a definic učení. Zpočátku byl výzkum učení spojen s tématem paměti 

(Ebbinghaus) a behavioristickými teoriemi podmiňování (Pavlov, Thorndike). 

Ve dvacátých letech se ke slovu dostávají i další pohledy na učení, k tomuto tématu se 

vyjadřují např. kognitivisté (Piagetova škola) či gestaltisté (např. Kóhler). Od třicátých let 

se pohled na učení obohacuje o téma sociálního učení. Po druhé světové válce postupně 

získávají na vlivu poznatky sovětských psychologů, např. Vygotskij či Leonťjev (ČÁP, 

1993, str. 62-70). Přes všechny rozdíly mají uvedené přístupy přeci jen něco společného -

ve svých teoriích se snaží nalézt obecné zákonitosti učení. 

Individuální rozdíly v učení se dostávají do popředí zájmu v souvislosti 

s výzkumem kognitivních a následně učebních stylů. Rayner a Riding (1997) hovoří 

0 třech směrech ve výzkumu stylů. První, tzv. přístup zaměřený na kognici (cognition-

centred approach), začal ve 40.1etech a dominoval výzkumu stylů až do 70. let 20. století. 

Tento směr se soustředil na individuální rozdíly v kognici a percepci. Druhý, tzv. přístup 

zaměřený na osobnost (personality-centred approach), se příliš nerozvíjel, v zásadě je 

zastoupen jedinou teorií (Myers a Briggs). Třetí, tzv. činnostně zaměřený přístup (activity-

centred approach), se rozvíjí od 70. let 20. století, kdy se pozornost obrací na využití stylů 

v pedagogice. Proto nazývají autoři tento směr také přístupem zaměřeným na učení 

(learning-centred approach). Pozornost se obrací z kognitivních stylů na styly učení, 

objevují se také pojmy „přístupy k učení" či „učební strategie". Právě těmito pojmy 

se budeme v následujícím textu zabývat. 

2. Styl učení 
Definovat pojem styl učení (learning styles) není jednoduché. Výzkum učebních 

stylů probíhá od 70. let 20. století a za tu dobu vzniklo množství různých modelů učebních 

stylů (viz CASSIDY, 2004; MAREŠ, 1998; RAYNER, RIDING, 1997). Cassidy (2004) 

popsal 23 existujících modelů učebních stylů a podle autora není tento seznam zdaleka 

vyčerpávající (str. 425). Tyto modely se vzájemně liší ve svých východiscích, terminologii 

1 definicích toho, co pojem učební styl znamená. Curryová (1990) situaci ve výzkumu stylů 

učení přirovnává k skupině nevidomých, kteří se dotýkají slona. Každý si podle části, které 

se dotýká, tvoří vlastní představu o tom, jak slon vypadá, ale se skutečným slonem, sjeho 
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celým obrazem, tyto představy mnoho společného nemají. Proto se v současné době 

objevují zejména přehledové studie, které se pokoušejí celou oblast učebních stylů 

zmapovat (např. CASSIDY, 2004; DESMEDT, VALCKE, 2004; RAYNER, RIDING, 

1997; SADLER-SMITH, 1997). Jednotný koncept ale stále chybí. 

V literatuře (MAREŠ, 1998, str. 61-64; MARTON, SÁLJO, 1976a; MARTON, 

SÁLJO, 1976b; SADLER-SMITH, 1997) se také objevuje pojem přístup k učení (také lze 

přeložit jako metoda učení, approaches to learning), který se podle mého názoru od pojmu 

styl učení příliš neliší (viz níže), a lze jej tudíž považovat za jednu z možných definic stylu 

učení. Někteří autoři (např. RIDING, MATHIAS, 1991) navíc zaměňují pojem styl učení 

a kognitivní styl (cognitive style), čímž do studia učebních stylů vnáší další zmatek. Zdá se, 

že jediná definice, na které se všichni autoři, až na drobné odlišnosti, shodnou, je, že styl 

učení je způsob, kterým se jednotlivci liší ve svém učení (např. BOYATZIS, KOLB, 1991; 

CASSIDY, 2004; LOO, 2002; MORAN, 1991; RIDING, BUCKLE, 1990). 

V následujícím textu se pokusím na příkladu několika modelů stylů učení 

analyzovat pojem styl učení a vysvětlit, v čem se liší od kognitivních stylů a co má 

společného s přístupy k učení. 

2.1 Styl učení v teorii zkušenostního učení 

2.1.1 Definice pojmu 

Kolb je společně s Dunnem a Dunnovou čelným představitelem amerického proudu 

ve výzkumu stylů učení (DESMENT, VALCKE, 2004, str. 457-459). V americkém 

prostředí je jeho význam pro tuto problematiku opravdu nezanedbatelný, u nás se, zejména 

díky Marešově adaptaci dotazníku LSI Dunna a Dunnové, spíše prosazuje koncept těchto 

autorů. 

Kolb (BOYATZIS, KOLB, 1991, str. 279) o učebních stylech říká, že „styl učení 

popisuje základní a zobecněné dimenze jedince při učení"1. Tyto dimenze zahrnují 

afektivní, percepční a behaviorální dimenze, stejně jako kognitivní strategie. Tato definice 

má dva důležité momenty. Za prvé, zobecněnost napovídá, že se nejedná o situační prvek, 

ale že se styl učení projevuje napříč různými učebními situacemi. Za druhé, Kolb 

vyjmenovává různé dimenze stylu učení, a tím dává najevo, že se styl učení nevyčerpává 

pouze kognitivními procesy. Záběr stylu učení je mnohem širší, projevuje se v chování 

i ve způsobu přijímání informací, má své podklady v afektivní sféře. Jiní autoři 

(např. Mareš, viz níže) upozorňují i na další dimenze. 

10 Překlad L.Ch. 
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Kolbovo pojetí stylu učení je však mnohem propracovanější, než jak bylo dosud 

naznačeno. Pro další analýzu je však třeba seznámit se, alespoň ve zkratce, s Kolbovou 

zkušenostní teorií učení. 

2.1.2 Teorie zkušenostního učení 
Teorie zkušenostního učení {experiential learning theory) (BOYATZIS, KOLB, 

1991; MAREŠ, 1998, str. 21-25) vychází z předpokladu, že proces učení je založen 

na zkušenosti a probíhá v cyklu o čtyřech fázích. Cyklus začíná konkrétní zkušeností 

(concrete experience) s daným objektem, na základě ní začíná člověk o objektu přemýšlet 

- reflektující pozorování {reflective observation) a následně z tohoto pozorování tvoří 

abstraktní závěry prostřednictvím procesu abstraktní konceptualizace {abstract 

conceptualisation). Tyto závěry poté užívá člověk v praxi a aktivně s nimi experimentuje 

{active experimentation), a tím získává novou zkušenost Učení probíhá v každé fázi jiným 

způsobem, neboť každé fázi tohoto cyklu dominuje určitá činnost, charakteristická 

způsobem zacházení s poznatky, tedy modem poznávání. Čtyři fáze se jako čtyři mody 

poznávání promítají do stylu učení. Kolb (BOYATZIS, KOLB, 1991, str. 279) říká, že 

„ individuální styly učení jsou definovány osobní relativní závislostí na těchto čtyřech 

modech učení"2. Tato definice nám o stylech učení v Kolbově pojetí přináší další důležité 

poznatky. Hovoří-li Kolb o relativní závislosti na modech, znamená to, že styly učení 

nechápe jako striktní kategorie, ale spíše jako záležitost poměru. U každého žáka 

se projevují všechny mody poznávání, u každého však v různém poměru. Vzniká tak jakýsi 

profil s různě zastoupenými mody poznávání, tj. individuální styl učení žáka. Styl učení 

podle Kolba je preferencí určitého modu poznávání. Kolb neřeší, který z těchto modů je 

pro učení lepší. Ideální je využití všech učebních modů ve stejném poměru, takových lidí 

je ale poskrovnu (SADLER-SMITH, 1997, str. 52). Definice nám také napovídá, jaké 

procesy Kolb zahrnuje do pojmu styl učení. Pro Kolba je styl učení především způsobem 

zacházení s poznatky, preferovanými operacemi. Kolb nesleduje v rámci stylu učení 

motivační či sociální faktory. 

Tím se však Kolbův model styl učení nevyčerpává. Kolb přidal další dimenzi, která 

popisuje, jak se styl učení v průběhu času vyvíjí. Ve fázi získávání (do 15 let) člověk 

preferuje konkrétní poznávání. Ve fázi specializování (od 16 do 40 let) rozvíjí převážně 

jeden styl učení, ačkoliv jich zná více. Ve fázi integrování (nad 40 let) dochází k posunu 

stylu učení a člověk začíná využívat i opačný styl učení (MAREŠ, 1998, str. 22-24). Kolb 

se v tomto přiklání k názoru, že styl učení se v průběhu času mění a nejde tedy o stabilní 

danost. Na druhou stranu, Kolb v jiných částech své práce popisuje styl učení právě jako 

10 Překlad L.Ch. 
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stabilní prvek. Tento rozpor kritizuje např. Garner (2000). Garner se také domnívá, že 

ačkoliv je teorie zkušenostního učení, zejména teorie učebního cyklu, důležitá 

pro pochopení učebního procesu, její praktické využití pro problematiku učebních stylů je 

velmi omezené, protože neumožňuje studentovi přičlenit konkrétní učební styl (str. 347). 

2.1.3 Shrnutí Kolbova konceptu 

Kolbův styl učení je součástí teorie zkušenostního učení. Kolb chápe styl učení jako 

preferenci určitého modu poznávání. Tato preference je relativní a může se v průběhu 

života měnit. Mody poznávání jsou rovnocenné. Styl učení je transsituační a zasahuje více 

dimenzí než pouze kognitivní. 

Ačkoliv je Kolbův model nejrozšířenější v americkém prostředí, je jeho teorie 

vystavena četné kritice. Garner se např. domnívá, že spíše něž o učebních stylech jde 

v jeho teorii o popis učebního procesu a jeho fází. 

2.2 Styl učení jako souhrn individuálních preferencí 

2.2.1 Definice pojmu 

Styl učení podle Dunna a Dunnové (DUNN, GRIGGS, 1995) je „způsob, kterým se 

jedinci soustředí, zpracovávají, interiorizují a pamatují si nové a obtížné vzdělávací 

informace (str. 353). Styl učení je biologická a vyvíjející se skupina osobnostních 

charakteristik, díky kterým jsou identická vyučovací prostředí, metody a východiska 

pro některé studenty účinné a pro jiné neúčinné (str. 354) "3. Ačkoliv to není na první 

pohled patrné, pojem styl učení podle Dunna a Dunnové nemá hodnotící aspekt. Nejsou 

špatné či dobré styly (resp. preference), jen vyučovací prostředí, které neodpovídá žákovu 

stylu učení. Nelze tedy měnit styl učení, ale přizpůsobovat prostředí (DUNN, GRIGGS, 

1995; MAREŠ, 1994, MAREŠ 1998). 

Autoři v definici vyjmenovávají procesy, při kterých se styl učení uplatňuje. Tyto 

procesy zahrnují i zpracování či zapamatování informací. V jejich další práci se však 

soustředí prakticky jen na okolnosti, které doprovázejí příjem informací, a následné 

procesy zanedbávají. 

2.2.2 Individuální preference 

V modelu Dunna a Dunnové je podstatný pojem individuální preference 

(individuals'preferences, learning-style preferences). Preference jsou odpovědné za to, že 

identická výuka má odlišný dopad na jednotlivé studenty, jak výše uvádí definice stylu 

učení podle Dunna a Dunnové. Dunn a Dunnová identifikovali kolem dvaceti různých 

preferencí, které následně zařadili do pěti okruhů: (1) fyzikální prostředí (zvuk, světlo, 
10 Překlad L.Ch. 
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teplota, nábytek); (2) intencionální aspekty (motivace, vytrvalost, odpovědnost, 

strukturování úkolů); (3) sociální potřeby (učit se sám, v páru, s vrstevníky, s dospělým 

jako kolegou nebo autoritou, nebo různými způsoby na rozdíl od daného vzorce nebo 

rutiny); (4) fyziologické charakteristiky (preferování určitého způsobu přijímání informací 

- auditivní, vizuální, taktilní, kinestetické, preferování určité denní doby, konzumace pití 

a jídla, pohyb při učení); (5) globální nebo analytické zpracování ovlivněné korelacemi 

se zvukem, osvětlením, nábytkem, vytrvalostí a konzumací (BRAIO et al., 1997; MAREŠ, 

SKALSKÁ, 1994). Preference se objevují u většiny lidí, u každého se však liší síla dané 

preference. Čím je preference silnější, tím více zasahuje do učebního procesu. Silné 

preference totiž vyžadují kompatibilní učební prostředí, jinak je učení obtížnější (DUNN, 

GRIGGS, 1995). Pro měření individuálních preferencí autoři vytvořili dotazník LSI 

(Learning Style Inventory), který byl Marešem adaptován pro naše podmínky (MAREŠ, 

SKALSKÁ, 1994; viz níže). 

Je patrné, že koncept individuálních preferencí se zaměřuje na podmínky, 

incentivy, motivy a strategie doprovázející příjem informací. To ale neodpovídá výše 

uvedené definici učebního stylu, která zahrnuje i další procesy. Ačkoliv je tedy původní 

definice obsáhlejší, v praxi se zužuje na různé způsoby přijímání informací. Podle autorů je 

toto zúžení výhodné, neboť tak umožňuje snadné měření stylů učení, a tím i praktické 

využití jejich modelu stylu učení (DUNN, GRIGGS, 1995). Otázkou však zůstává, zda 

se po tomto zúžení stále jedná o model stylů učení. Rayner a Riding (1997, str. 12) k tomu 

říkají: „ 'Styl učení' v pojetí Dunna et al. představuje dobrý příklad konstruktu, který spíše 

popisuje repertoár učení než styl, přičemž tento repertoár je tvořen především učebními 

preferencemi" . Moran (1991) se domnívá, že tento koncept je příkladem nezvládnutého 

teoretického základu stylu učení a toho, jak výzkumníci stylu učení nerozlišují mezi 

významnými a okrajovými koreláty stylu učení. Pokládá otázku: „Na jakých teoretických 

základech může být preference pro jedení 'svačinky, když studuji' srovnávána v důležitosti 

s osobními emocionálními důvody pro učení něčeho?5 (str. 241)" Domnívám se, že jde 

o oprávněnou výtku. Podle mého názoru (i podle vlastní definice Dunnové uvedené výše) 

je styl učení více než jen souhrn různých preferencí, které se projevují při příjmu 

informací. Zahrnuje i procesy, které probíhají následně při zpracování a zapamatování 

informací, či autoregulační mechanismy. Přesto koncept Dunna a Dunnové do kapitoly 

o stylech učení patří. Ačkoliv individuální preference nejsou totéž, co styl učení, jsou jeho 

součástí. 

* překlad L.Ch. 
překlad L.Ch. 
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2.2.3 Styl učení v českém prostředí 
Představitelem zastánců konceptu stylu učení v našich podmínkách je Jiří Mareš, 

který v mnohém z Dunna a Dunnové vychází. Přeložil a adaptoval pro české prostředí 

jejich dotazník LSI. Přesto se jeho definice v některých bodech od definice Dunnové liší. 

Mareš (MAREŠ, SKALSKÁ, 1994, s. 249) definuje styl učení jako „svébytné 

postupy při učení (svébytné svou strukturou, posloupností, kvalitou, pružností aplikace), 

které mají charakter metastrategie učení. Jedinec je používá v určitém období života 

ve většině situací pedagogického typu a pravděpodobně jsou relativně nezávislé na obsahu 

učení, na učivu. Vznikají na vrozeném základě (kognitivní styly) a rozvíjejí 

se spolupůsobením vnitřních a vnějších vlivů. Můžeme v nich proto odlišit řadu složek: 

složku kognitivní, motivační, sociální, environmentální a autoregulační. Dají se ovlivňovat 

a měnit, třebaže ne snadno a rychle. Styly učení pravděpodobně vedou k výsledkům 

určitého typu a zabraňují dosažení výsledků jiných. " 

Mareš stejně jako Dunnová upozorňuje na biologický podklad stylů učení 

a na jejich vývojovost. Styl učení přímo ovlivňuje výsledky učení. Také jeho výčet složek 

stylu z konceptu Dunna a Dunnové vychází. Jednotlivé složky lze vysledovat 

v individuálních preferencích. Přesto se zdá, že Marešovo pojetí je širší a neomezuje 

se pouze na procesy podílející se při příjmu informací. Na druhou stranu, i on využívá 

dotazník LSI Dunna a Dunnové, který další roviny stylu učení zanedbává. 

Podstatným pojmem v Marešově definici je „metastrategie". Styl učení je nezávislý 

na obsahu, lze jej vysledovat v různých situacích. „Styl učení však není registrovatelný 

v dílčím projevu učení, v dílčím kroku, aktu. Lze jej postřehnout až z většího odstupu, 

z činností opakujících se v mnoha učebních situacích, v delším časovém období, v různém 

obsahovém i sociálním kontextu učení" (MAREŠ, 1998, str. 65). To ve své definici 

Dunnová nikde explicitně neříká, její koncept a jeho využití v praxi však takové pojetí 

naznačuje. To vše má Marešova definice společné s definicí Dunnové, ačkoliv to nemusí 

být na první pohled patrné. 

Na rozdíl od Dunnové však Mareš zastává stanovisko, že je možné styly učení 

měnit, a není tudíž třeba jen přizpůsobovat výukové prostředí. Tím vnáší do pojmu styl 

učení hodnotící aspekt. Ačkoliv sám tvrdí, že pojem styl učení je pojmově neutrální, 

zmiňuje se o stylech, které znesnadňují učení (MAREŠ, 1998, str. 66-67). Pro Dunnovou 

jsou všechny styly učení „dobré" a pokud nejsou efektivní, může za to výukové prostředí. 

U Mareše je situace odlišná. Podle něj existují i „špatné", neefektivní, styly učení a ty je 

potřeba měnit. 
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2.2.4 Shrnutí konceptu Dunna a Dunnové 
Styl učení v pojetí Dunna a Dunnové je pojem nehodnotící, každý styl má své silné 

a slabé stránky. Styl učení proto není třeba měnit, naopak je nutné vytvořit potřebné 

výukové prostředí. Je založen na biologickém podkladě. Ačkoliv je definice širší, koncept 

Dunna a Dunnové se zaměřuje na individuální preference při učení. Preference zasahují 

do různých oblastí - kognitivní, sociální či environmentální. Koncept individuálních 

preferencí podrobně zachycuje okolnosti při procesu učení ve smyslu přijímání informací. 

Další roviny však zanedbává. 

2.3 Styl učení jako přístup k učení 

2.3.1 Definice pojmu 

Práce Martona a Salja (1976a, 1976b) je příkladem kvalitativního přístupu v oblasti 

stylů učení. Svou teorii postavili na experimentech a rozhovorech s vysokoškolskými 

studenty, ve kterých se soustředili na to, jak se studenti učí z textu. Autoři nedefinují 

ve své práci styl učení. Pracují s termínem úrovně zpracování (levels of proccessing), který 

popisuje odlišnosti v procesu učení. Proces učení {process of learning) vidí autoři jako 

„způsob, jakým se různí lidé pouštějí do učení"6 (MARTON, SÁLJO, 1976a, str.7). 

Později je tento pojem nahrazován pojmem přístupy k učení {approaches to learning). 

Ačkoliv se pojem přístup k učení objevuje i v raných pracích Martona a Salja (např. 1976a, 

str.9; 1976b, str.125), běžně se s tímto pojmem operuje až později (např. MAREŠ, 1998; 

RICHARDSON, FERGUS, 1993; SADLER-SMITH, 1997). 

Mareš (1998, str. 61) charakterizuje přístup kučem jako „takový typ činnosti 

při učení, při kterém si žák uvědomuje své možnosti a meze, motivy své činnosti, úkol, jeho 

kontext, výsledek učení". Podle této definice by se zdálo, že přístup k učení je pouhým 

uvědomováním nebo také žákovým vysvětlením svého učení. Jak vyplývá z výzkumů 

Martona a Salja (1976a, 1976b), uvědomování svého učení je v konceptu důležitým 

prvkem. Nemá ale přístup k učení i jiné roviny? Podívejme se na tento koncept blíže. 

2.3.2 Druhy přístupů k učeni 

Marton a Saljo (1976a, 1976b) rozlišují dva odlišné přístupy k učení - povrchový 

{surface-level processing) a hloubkový {deep-level processing). Žáci s povrchovým 

přístupem k učení se zaměřují při učení „na znak", tj. na text sám o sobě, který se snaží 

naučit. Chápou učení jako reprodukci, snaží se tedy co nejpřesněji zopakovat informace 

z textu, používají strategii učení se nazpaměť {rote-learning strategy), „memorují". 

Nesnaží se o pochopení textu, nerozlišují podstatné od méně důležitého. Mají-li pohovořit, 

10 Překlad L.Ch. 
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o čem byl text, který četli, opakují v zásadě totéž, co je uvedeno v textu. Naopak žáci 

s hloubkovým přístupem učení se zaměřují na významový kontext učebního materiálu, 

na to, co text znamená, jakou myšlenku se snažil autor vyjádřit. Učení tedy chápou spíše 

jako pochopení, snaží se tedy najít základní myšlenku a smysl textu. Hovoří-li o textu, 

používají svoje slova, „přidávají" i svoje myšlenky. Marton a Saljo tvrdí (1976b, str.125), 

že si žáci s tímto přístupem dlouhodobě zapamatují více než žáci s povrchovým přístupem. 

Podle autorů (MARTON, SÁLJO, 1976b) jsou přístupy k učení z velké části 

ovlivněny požadavky zvenčí. Rada žáků tedy přizpůsobuje svůj přístup k učení podle toho, 

co myslí, že se od nich očekává. Pozdější autoři proto přidávají třetí přístup k učení, který 

nazývají strategický nebo také výkonový (MAREŠ, 1998, str.62). 

2.3.3 Patří přístupy k učení mezi styly učení? 

Jak je z výše uvedeného textu patrné, přístup k učení nezahrnuje pouze žákovo 

uvědomování svého učení. Přístup k učení ovlivňuje to, jakým způsobem se žák učí, jaké 

strategie volí při svém učení. Má tedy i svou kognitivní složku. Mareš (1998, str. 62-63) 

popisuje spojení mezi přístupem k učení a motivačními faktory, tedy motivační složku 

přístupu k učení. Srovnáme-li možné složky přístupu k učení se složkami stylu učení 

uváděné v Marešově definici (viz výše), zjistíme, že všechny složky stylu učení lze jistě 

nalézt i u přístupu k učení. Domnívám se proto, že přístup k učení je pouze jiným 

pohledem na problematiku stylu učení, nikoliv zcela jiným pojmem. Pojem „přístup 

k učení" jistě nevyčerpává celou problematiku stylů učení, to však lze říci i o jiných 

konceptech. 

2.3.4 Charakteristiky přístupu k učení 

Jaké základní charakteristiky má přístup k učení podle Martona a Salja? Přístup 

k učení má formu spíše striktní kategorie než nějakého kontinua. Žák má buď přístup 

hloubkový, povrchový nebo strategický, kdy svůj přístup mění podle situace. 

Podle Martona a Salja (1976b) nevedou různé přístupy k učení ke stejným 

výsledkům. Hloubkový přístup vede k lepšímu porozumění i dlouhodobějšímu 

zapamatování daného tématu. Zdá se, že hloubkový styl j e z dlouhodobého hlediska lepší, 

a to i přesto, že vzhledem k požadavkům školy bývá někdy povrchový přístup efektivnější. 

Objevuje se zde tedy určité hodnotící hledisko. 

Přístup k učení je ovlivňován požadavky zvenčí, je tedy spíše formován prostředím 

než vrozenými vlivy. Do přístupu k učení zasahuje i žákova osobnost a jeho zkušenosti 

s učením. „ Žákův přístup k učení závisí zčásti na trvalých osobnostních rysech, zčásti 

na bezprostředních požadavcích úkolu a zčásti na kontextu, v němž se všechno odehrává " 

(MAREŠ, 1998, str. 62). Přístup k učení není stabilní danost, naopak neustále se vyvíjí. 
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2.3.5 Shrnutí konceptu Martona a Sálja 
Marton a Saljo pojímají styl učení jako přístup k učení (nebo také jako úroveň 

zpracování). Rozlišují dva přístupy k učení - hloubkový a povrchový, pozdější autoři 

přidávají třetí přístup - strategický. Autoři hodnotí hloubkový styl z dlouhodobějšího 

hlediska jako lepší. Přístup k učení se vyvíjí, závisí na žákových zkušenostech 

i na požadavcích okolí. 

Přístup k učení někteří autoři odlišují od pojmu styl učení. Přístup k učení má však 

s tímto pojmem řadu společných charakteristik, a proto jej v rámci této práce zahrnujeme 

pod pojem styl učení. 

2.4 Kognitivní/učební styl 

2.4.1 Definice pojmu 

Riding (RIDING, BUCKLE, 1990, str. 1) definuje učební styl takto: „Individuální 

styl učení ovlivňuje způsob, jakým je informace obvykle zpracovávána prostřednictvím 

učení a myšlení. Jedinci se pohybují ve stylu na kontinuu od jednoho extrému k druhému. 

Styl učení se liší od inteligence tím, že jedinec na jednom konci kontinua bude v některých 

oblastech dobrý a v jiných slabý, zatímco pro osobu na druhém extrému bude situace 
n 

opačná. " Z definice je patrné, že styl učení v pojetí Ridinga je pojem nehodnotící. 

Neexistuje nic jako „dobrý" či „špatný" styl, jeden styl je výhodný pro určitý typ situací 

a pro jiný nikoliv. Styl učení není definován jako „čistá" kategorie. Příslušnost ke stylu 

učení není nic jednoznačného, existují jedinci, které se extrému blíží, jiní mají ve svém 

učení obě „tendence" zastoupeny obdobně. 

2.4.2 Učební nebo kognitivní styl? 

Riding patří mezi autory, kteří volně zaměňují pojem styl učení a kognitivní styl. 

Podíváme-li se na výše uvedenou definici učebního stylu, zjistíme, že identicky Riding 

definuje i kognitivní styl (viz RIDING, MATHIAS, 1991, str. 383). Riding (RAYNER, 

RIDING, 1997; RIDING, CHEEMA, 1991) tuto skutečnost vysvětluje tím, že kognitivní 

i učební styly jsou součástí jedné tradice ve výzkumu stylů. Podle jeho pojetí styl učení 

postupně od 70. let 20. století nahrazuje pojem kognitivní styl. Kognitivní styl se tak dále 

užívá spíše v „akademických kruzích", zatímco styl učení je typický spíše pro školní 

prostředí. Ve své podstatě jsou kognitivní a učební styly vždy stranou jedné mince. 

Jsou ale opravdu kognitivní a učební styly totéž? Kognitivní styl lze definovat jako 

„charakteristický a vrozený způsob organizování a zpracování informace"8 (SADLER-

SMITH, 1997, str. 55). Srovnáme-li tuto definici sRidingovou definicí stylu učení jsou 

7 překlad L.Ch. 
překlad L.Ch. 
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podobnosti na první pohled patrné. Hlavním rozdílem mezi kognitivním a učebním stylem 

podle Ridinga (RIDING, CHEEMA, 1991) je, že kognitivní styl bývá popisován jako 

bipolární dimenze, zatímco učební styl tuto bipolaritu postrádá. Bývá popsáno více 

elementů, přičemž nepřítomnost jednoho elementu neznamená přítomnost elementu 

opačného. Tento přístup je patrný například v konceptu LSI Dunna a Dunnové (BRAIO 

etal., 1997; MAREŠ, SKALSKÁ, 1994; viz výše). Sám Riding ale definuje své učební 

styly jako bipolární dimenze (viz níže). Zdá se tedy, že tento rozdíl je spíše otázkou 

konceptu u daného autora než zásadním rozlišovacím znakem mezi kognitivními 

a učebními styly. 

Učení má však vedle kognice i další dimenze, např. motivační, sociální, 

enviromentální a autoregulační (MAREŠ, SKALSKÁ, 1994). Tuto skutečnost Ridingův 

koncept ignoruje. Kognitivní styl však jistě učení ovlivňuje. Podle Mareše (MAREŠ, 1998, 

str. 56-57; MAREŠ, SKALSKÁ, 1994, str. 248) tvoří kognitivní styly určitý vrozený 

základ, na kterém styly učení vznikají. Zasahují tak do učení spíše zprostředkovaně, jako 

určitý „mediátor učení". Od stylu učení jej odlišují další ne-kognitivní dimenze, které 

bývají výsledkem vlivu prostředí. Kognitivní a učební styly jsou tedy sice podobné, ale 

nikoliv identické koncepty. Ačkoliv tedy Ridingův koncept popisuje pouze část oblasti 

stylů učení (onoho pomyslného slona Curryové), je pro studium učebních stylů přínosem, 

a to jak definicí, tak i svými dimenzemi učebního stylu. 

2.4.3 Druhy stylů učení 

Riding (RIDING, BUCKLE, 1990) rozlišuje dvě základní dimenze stylu učení: 

verbálně-představivostní (verbal/imagery) a globálně-analytickou (wholist/analytic). 

Verbálně-představivostní dimenzi Riding definuje jako styl reprezentace informací během 

myšlení. Jinými slovy, tato dimenze určuje „podobu" informace při učení. Riding 

(RIDING, BUCKLE, 1990, str. 2) říká: „Když lidé, kteří jsou „imageři", čtou, poslouchají 

nebo o informaci uvažují, zažívají plynulé, spontánní a opakované mentální obrazy. 

Na druhou stranu, jedinci, kteří jsou „verbalisté", čtou, poslouchají nebo uvažují 

o informaci ve slovech.9" Je logické, že verbalisté/imageři preferují při učení materiál, 

který je prezentován v,jejich" modu, a snadněji se v tomto případě učí. Je však znova' 

připomenout, že nejde o dvě čisté kategorie, ale o kontinuum. Např. „spíše-verbalisté" 

se sice lépe učí z textu, to však neznamená, že obrazový materiál nedokáží zpracovat či jim 

dělá výrazné potíže. Způsob, jak zvládají oba mody, je daný právě umístěním na kontinuu 

verbálně-představivostní dimenze. Tato preference určitého způsobu přijímání informací 

se objevuje i v jiných koncepcích učebních stylů (viz model Dunna Dunnové výše). 

10 Překlad L.Ch. 
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Druhá dimenze, globálně/analytická, je úzce spjata s Witkinovým konceptem 

závislosti/nezávislosti na podnětovém poli (field dependence/independence). Podle Ridinga 

(RIDING, BUCKLE, 1990) je však pro účely vzdělávání vhodnější užívat termín 

„globalista" (wholist) než „závislý na podnětovém poli" a „analytik" než „na podnětovém 

poli nezávislý". "Globalisté" vnímají prezentovaný materiál jako celek, hůře však z toho 

celku získávají dílčí informace. „Globalisté" mají také tendenci učit se novou informaci 

odděleně od předchozích znalostí. „Analytici" na druhou stranu dokáží informaci rozčlenit 

na jednotlivé části, které pak lépe integrují s předchozími znalostmi. Mají však problémy 

s vytvořením si celkového náhledu. 

Obě výše uvedené dimenze se vzájemně kombinují, pozice na jedné dimenzi 

teoreticky neovlivňuje pozici na dimenzi druhé (tzn. „analytik" může být „verbalista" 

i „imager"). V praxi se však ukazuje, že zatímco „globalisté" inklinují k přijímání 

informací podle „svého" verbálního/představivostního modu, u „analytiků" je situace 

složitější. Zdá se, že jsou mnohem méně závislí na způsobu prezentace materiálu, a tak 

dokáží lépe přijímat informace i v modu, který jim není vlastní (RIDING, MATHIAS, 

1991). 

2.4.4 Shrnutí Ridingova konceptu 

Učební styl v Ridingově pojetí je nehodnotící bipolární dimenze. Nachází dvě 

takové dimenze: verbální/představivostní dimenze představuje způsob reprezentace 

materiálu, globálně/analytická dimenze ovlivňuje způsob zpracování materiálu. 

Riding volně zaměňuje pojmy kognitivní a učební styl. Otázkou zůstává, nakolik je 

Ridingův koncept ukázkou pojetí učebního stylu a nakolik spíše využitím kognitivního 

stylu pro potřeby učení. 

2.5 Styl učení jako projev učební strategie 

2.5.1 Definice pojmu 

Do výzkumu stylů učení zasáhla i kybernetika, respektive její anglický představitel 

Gordon Pask (1976a, 1976b), který styly učení zařadil do své konverzační teorie učení. 

Ačkoliv Pask operuje s termínem styl učení, nikde jej přímo nedefinuje. V následujícím 

textu se pokusím nalézt základní charakteristiky pojmu styl učení v Paskově pojetí. 

Nejdříve je však nutné seznámit s alespoň základními myšlenkami Paskovy teorie. 
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2.5.2 Konverzační teorie 
Paskova (1976 a) konverzační teorie je založena na předpokladu, že učení probíhá 

na základě konverzace, tedy komunikace mezi dvěma účastníky, učitelem a žákem. 

Konverzační teorie nepopisuje pouze interakci mezi živými účastníky. Roli učitele může 

plnit např. také počítač, kniha či samotný žák při samostudiu. Obě role tak může v jedné 

učební situaci zastávat jedna osoba. Pask bývá někdy kritizován (např. LINDSTRÓM, 

1983, str. 30), že je jeho model příliš teoretický. Na druhou stranu, jiní autoři 

(např. MORAN, 1991) tvrdí, že výzkumu stylů učení chybí právě silné teoretické zázemí. 

Proto má v této oblasti Pask poměrně specifické místo. 

Pask (1976a) v rámci své teorie redeílnuje řadu pojmů, jako např. pochopení 

či paměť. Pro pochopení Paskova pojetí stylu učení je však podstatný pojem učební 

strategie. 

2.5.3 Učební strategie vs. učební styl 

Pask (1976b, str. 130-133) na základě svých experimentů zabývající se učením 

se pojmů rozlišuje dvě odlišné učební strategie, holistickou a serialistickou. Holisté se při 

učení zaměřují na více dílčích témat, které souvisí s jejich cílovým tématem, a z těchto 

témat získávají potřebné informace pro naučení se cílového tématu. Při učení berou 

v úvahu i své představy a domněnky o tématu. Zaměřují se tudíž na objevení celkového 

náhledu na dané téma. Pokud se holisté ptají, dotazují se na širší vztahy a tvoří hypotézy 

na základě zobecnění. Naproti tomu serialisté se soustředí pouze na jedno téma. Na další 

téma se zaměří pouze, pokud jsou si naprosto jisti, že se týká tématu, které se právě učí. 

Do učení nezahrnují své představy o tématu, často o něm žádné představy ani nemají. 

Serialisté se při učení snaží jen o popis daného tématu. Jejich otázky jsou mnohem užší 

a jejich hypotézy konkrétní. 

Na první pohled jsou zřejmé podobnosti mezi učebními strategiemi holismus-

serialismus Paska a globálně-analytické dimenze Ridinga, popsané výše. Riding (RIDING, 

CHEEMA, 1991) proto zařazuje tyto strategie mezi kognitivní styly globálně-analytické 

dimenze. Učební strategie podle Paska se však v řadě ohledech liší. 

Ridingova globálně-analytická dimenze je kontinuum, zatímco Pask pojímá 

strategie jako striktní kategorie. Není nic jako „téměř-holistická" strategie, jedinec buď 

užívá strategii holistickou nebo serialistickou. Podle Paska také může nastat situace, kdy 

jedinec nemůže využít danou strategii, ačkoliv je pro ni disponován. S takovou možností 

Riding vůbec nepočítá. 

Ridingově konceptu jsou ale bližší právě Paskovy (1976b, str. 133) styly učení. 

Ty jsou podobně jako u Ridinga „záležitostí stupně". Pask rozlišuje celkem tri druhy 
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učebních stylů podle učebních strategií, které převážně používají při svém učení. Žáci 

zaměření na porozumění (comprehension learners) mají tendenci Jednat jako holisté". 

Snaží se získat celkový pohled na daný problém. Dokáží popsat téma a vztahy mezi 

jednotlivými tématy. Někdy ale nejsou schopni podat specifické informace. Naopak žáci 

zaměření na použití {operation learners) se učí , jako serialisté". Tito žáci jsou schopni 

osvojit si pravidla, metody a detaily, ale někdy mívají problémy s tím, jak nebo proč spolu 

souvisí. Žáci, kteří využívají obě strategie v závislosti na daném tématu, jsou představiteli 

pružného stylu učení (versatile). Nyní již víme, jaké Pask rozlišuje styly učení. Jaké ale 

mají styly učení další charakteristiky? 

2.5.4 Charakteristika stylů učení 

Jak již bylo výše uvedeno, Pask (1976b) nevidí styly učení jako striktní kategorie, 

ale jako „záležitost stupně". Jedná se tedy o obdobu Ridingova kontinua, přičemž 

uprostřed si můžeme představit pružný (versatile) styl. Podstatné je, že všechny styly učení 

samy o sobě jsou předpokladem pro pochopení tématu. Žádný styl učení sám o sobě není 

lepší či horší. Na druhou stranu, styl učení se může zvrhnout i ve svou neproduktivní 

formu, podle Paska (1976b, str. 140-143) patologii. Hodnocení stylů učení je tedy také 

„záležitostí stupně". 

O stylech učení hovoří Pask (1976b, str. 133) jako o dispozici jednat určitou 

strategií. Podobně se vyjadřuje i o učebních strategiích (viz výše). Pask tak nepřímo 

upozorňuje na vrozený aspekt stylů učení. To ale neznamená, že by zároveň považoval styl 

učení za danost, kterou není možné změnit. Naopak, velká část jeho práce je zaměřena 

právě na problematiku metaučení (viz PASK, 1976b; ENTWISTLE, 1978). Podle Paska 

(1976b, str. 145) „je možné, až na pár výjimek učit studenty učit se efektivněji pomocí 

sofistikovaných principů učení"10. I skutečnost, že Pask (1976b) hovoří i o pružném 

{versatile) stylu, kdy žák mění své strategie podle daného materiálu, napovídá, že jsou 

styly ovlivňovány do určité míry i zvenčí. 

2.5.5 Shrnutí Paskova konceptu 

Styl učení v pojetí Paska je projevem používání určitých učebních strategií. Pask 

rozlišuje dvě základní strategie učení - holistickou a serialistickou, a tři styly učení - styl 

zaměřený na porozumění, styl zaměřený na použití a pružný styl. Každý styl učení může 

vést k plnohodnotnému pochopení daného tématu. Pask však popisuje i situace, kdy se 

styly učení ve své patologické formě stávají neproduktivními. Styl učení podle Paska je 

do určité míry vrozený, je ale možné jej rozvíjet a ovlivňovat zvenčí. 

10 Překlad L.Ch. 
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Paskův koncept stylu učení je součástí konverzační teorie učení, na rozdíl od jiných 

konceptů (např. Dunna a Dunnové) je tedy zařazen do širšího teoretického kontextu. 

2.6 Analýza pojmu styl učení 
Každý z výše uvedených autorů vidí pojem styl učení z jiného úhlu. Některé styčné 

body však mají společné. 

Styl učení je chápán jako transsituační, projevující se v různých pedagogických 

situacích a v různém kontextu. Tuto charakteristiku zdůrazňuje zejména Mareš, objevuje se 

i v definicích Kolba či Paska. Autoři (např. Dunn a Dunnová), kteří se o této 

charakteristice nezmiňují, tuto skutečnost na druhou stranu ani nevyvracejí. Zdá se, že 

i koncept Dunna a Dunnové předpokládá implicitně existenci stylu učení napříč různými 

situacemi. Napovídá tomu dotazník LSI, který je vytvořen obecně pro učení, nikoliv 

projeden konkrétní předmět. 

Styl učení se projevuje v učebních situacích. Ačkoliv Riding chápe učení čistě 

v jeho kognitivní podobě, ostatní autoři, zejména Mareš, připomínají i jeho další složky, 

např. složku motivační, sociální či autoregulační (kognitivní aspekt stylu učení však 

nepopírají). 

Jedním z rozdílů mezi autory je, zda vnímají styl učení spíše jako vrozený, jako 

biologickou charakteristiku či jako daný prostředím. Styl učení za vrozený považuje 

Riding. Na druhou stranu, zastáncem vlivu prostředí jsou Marton a Sáljo. Většina autorů 

(Mareš, Riding, Pask) se však přiklání k názoru, že styl učení má sice vrozený základ, 

který je ale možno více či méně ovlivňovat. 

Dalším sporným bodem mezi autory je, zda chápou styly učení jako vzájemně 

rovnocenné nebo vnímají některé styly jako lepší a jiné jako horší. Jako výrazně 

nehodnotící chápou styly učení Dunn a Dunnová, pro které jsou styly učení vždy dobré, 

a pokud nefungují, může za to neodpovídající a málo vstřícné výukové prostředí. Naopak 

Marton a Saljo styly učení mezi sebou srovnávají a hodnotí. Ostatní autoři zastávají spíše 

nehodnotící hledisko s tím, že existují situace, kdy daný styl nemusí fungovat. Riding toto 

„nefungování" chápe jako slabou stránku daného stylu, který může ale v jiných situacích 

fungovat uspokojivě. Pask pak hovoří o patologických stylech, Mareš se v tomto přiklání 

spíše k pojmu neproduktivní. Jisté je, že různé styly učení mohou mít ve stejných učebních 

situacích různé výsledky. 

Autoři se také rozcházejí v tom, jestli považují styly za striktní kategorie, tj. chápou 

je spíše jako typy (Marton a Saljo), či za kontinuum, tj. jejich pojetí je blíže teorii činnosti 

(Kolb, Riding, Pask). Tím, že autoři chápou styl učení jako kontinuum, se snaží vyrovnat 
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s interindividuálními rozdíly v učebních stylech. Možnou alternativou je zavedení dalšího 

stylu jako mezistupně, např. Paskův pružný styl nebo strategický styl u následovníků 

Martona a Sálja. Příkladem autorů, který chápou styl učení jako vysoce individuální, jsou 

Dunn a Dunnová s jejich pojetím stylu jako souhrnu individuálních preferencí. 

Takové jsou obecné charakteristiky stylu učení. V jakých oblastech však vidí autoři 
— — — 

nejčastěji uplatnění učebních stylů učení? Za prvé, se jedná o procesy a podmínky ^ 

doprovázející příjem informací. Tento aspekt zdůrazňuje zejména koncept individuálních 

preferencí Dunna a Dunnové (a to včetně motivačních a sociálních faktorů), objevuje 

se však částečně i ve verbálně-představivostní dimenzi Ridinga. I Marton se Saljem a Pask 

se zmiňují o této oblasti při popisu, jak žáci vnímají předložený materiál a na jaké prvky 

se zaměřují. 

Za druhé, jde o procesy při zpracování informací. Tuto oblast zmiňují v různé míře 2 

všichni autoři (Kolbův koncept učebních modů, Ridingova globálně-analytická dimenze, 

některé preference Dunna a Dunnové, strategie Paska, ale i Martona a Salja). 

Za třetí, se styl učení projevuje samozřejmě ve výsledcích učení a ve způsobu, jak ^ 

žáci tyto výsledky prezentují. Na tuto oblast se zaměřuje zejména Marton a Saljo či Pask, 

v menší míře se zde uplatňuje i verbálně-představivostní dimenze Ridinga. 

Shrneme-li pojem styl učení, nacházíme následující významné charakteristiky: 

projevuje se transsituačně; kromě složek kognitivních zasahuje i další složky, např. 

motivační, sociální či autoregulační; má zřejmě biologický základ, který se však vlivem 

prostředí může měnit; různé styly učení mají různé výsledky ve stejných učebních 

situacích; mezi styly existují interindividuální rozdíly. Styly učení se projevují v různých 

oblastech a fázích učení, a to prostřednictvím různých učebních strategií. 

3. Strategie učení 
V předchozí kapitole jsme se zabývali pojmem styl učení, který je přímo spjat 

s pojmem učební strategie. Vztah stylu a strategie učení přirovnává Lindstrom (1983) 

ke vztahu figury a pozadí. Styl učení lze chápat jako pozadí, strategii jako figuru. Jinými 

slovy, „strategie učení je vázána na operace realizované v konkrétních podmínkách, 

zatímco styl učení na tyto podmínky vázán není"n (LINDSTRĎM, 1983, str. 24). Strategie 

učení je projevem stylu učení v konkrétní situaci na konkrétním materiálu. 

Tento pojem v posledních letech nabývá na významu. Zejména při výzkumu 

žákovského učení v rámci konkrétních vyučovacích předmětů se s ním operuje velmi často 

(MAREŠ, 1998, str. 59). Výzkum strategií učení se uplatňuje např. v matematice 

10 Překlad L.Ch. 
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(např. MEYER, TURNER, SPENCER, 1997; BRATEN, THRONSDEN, 1998), 

v přírodních vědách (např. NOLEN, 1988), při učení se z textu (např. GAVORA, 1988), 

ale také ve výuce hudby (CANTWELL, MILLARD, 1994). Ačkoliv je podle Lindstroma 

(výše) i podle dalších autorů (např. MAREŠ, 1998) užití učebních strategií vázáno právě 

na konkrétní situaci, je řada výzkumů prováděna s pomocí dotazníků v obecné rovině 

(např. ALBAILI, 1997; ALEXANDER, MURPHY, GUAN, 1998; SOMUNCUOGLU, 

YILDIRIM, 1999). Takové výzkumy však podle mého názoru přinášejí zkreslené 

informace o používání učebních strategií žáky a studenty, neboť musí nutně opomíjet jak 

konkrétní motivaci a vztah žáka k předmětu, tak i zvláštnosti daného předmětu. 

3.1 Pojem strategie učení 

3.1.1 Definice pojmu 

Mareš (1998, str. 58) definuje strategii učení jako „postupy většího rozsahu, jimiž 

žák uskutečňuje svébytným způsobem určitý plán při řešení dané úlohy, chce něčeho 

dosáhnout a něčeho jiného se zase vyvarovat". Jako určitý nástroj pro zvládání učební 

situace chápou učební strategii i Riding a Cheemová (1991, str. 195): „strategie jsou 

způsoby, které mohou být využity ke zvládání situací a úkolů" . Někteří autoři vnímají' 

strategie učení jako nutnou součást procesu učení. Weinsteinová (WEINSTEIN et al., 

1989, str. 17) tvrdí, že „učební strategie jsou chování nebo myšlenky, které umožňují 

učení"13. 

Mareš ve své definici chápe strategii jako naplnění žákova plánu, poukazuje tak na 

záměrnost strategií. Žák si volí, jaké strategie při svém učení použije. Záměrné užití 

strategií však není totéž jako vědomé či uvědomované užití strategií. Otázkou tedy zůstává, 

zda a do jaké míry se žák svou volbu strategií uvědomuje. 

3.1.2 Učební strategie a taktiky 

Strategie se podle Mareše (1998, str. 58) skládá z dílčích postupů, kroků, 

tzv. taktik. Pojem taktika se však v pracích o učebních strategiích objevuje zřídka, autoři 

hovoří spíše o různě složitých strategiích. Podle Weinsteinové (WEINSTEIN et al., 1989, 

str. 17) zahrnuje pojem učební strategie široký repertoár činností, „od jednoduchých 

studijních dovedností, jako podtržení hlavní myšlenky, ke komplexním myšlenkovým 

procesům, jako užití analogií kpropojení předchozích znalostí s novou informací"14. 

Nerozlišuje tak mezi taktikami a strategiemi učení, pojem taktika zahrnuje do pojmu 

strategie učení. 

]l překlad L.Ch. 
14 Překlad L.Ch. 

Překlad L.Ch. 
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Jak již bylo výše řečeno, chápe Weinsteinová et al. (1998) učební strategie jako 

široký repertoár různých činností. Podobně vnímají učební strategie i jiní autoři (např. 

HNILICA, 1992; SOMUNCUOGLU, YILDIRIM, 1999). Na druhou stranu, Pask (1976b) 

ve své teorii operuje pouze se dvěma základními strategiemi, serialistickou a holistickou, 

pro které jsou typické určité kroky (mohli bychom říct i taktiky). V tomto ohledu je 

Paskovo pojetí strategií obdobné jako v Marešově definici (viz výše), tj. jako „postup 

většího rozsahu". 

Ačkoliv to není na první pohled patrné, nejsou tyto přístupy (mnoho různých 

strategií vs. několik strategií, v nichž se uplatňují různé „taktiky") příliš odlišné. Autoři, 

kteří hovoří o větším počtu různých strategií, často využívají různých klasifikací, 

např. dělení strategií na povrchové a hloubkové (NOLEN, 1988, s. 271). Zdánlivá 

rozporuplnost vzniká pouze nejasnou terminologií, tak běžnou v literatuře o učebních 

stylech a strategiích. 

3.1.3 Klasifikace učebních strategií 

Somuncuogluová a Yildirim (1999, str. 268) na základě analýzy literatury 

zabývající se klasifikacemi učebních strategií došli k závěru, že učební strategie se dělí 

nejčastěji na kognitivní a metakognitivní. Metakognitivní strategie zahrnují strategie 

při plánování, monitorování a regulaci učení, zatímco strategie kognitivní se uplatňují 

při vyhledávání, získávání či organizaci nových poznatků. Kognitivní strategie se pak také 

dělí na povrchové (surface), např. učení se nazpaměť, čtení pasáže stále dokola, 

a hloubkové (deep), zahrnující různé formy elaborace a organizace (NOLEN, 1988; 

SOMUNCUOGLU, YILDIRIM, 1999). 

Je zajímavé, že zatímco v literatuře o stylech učení je poměrně časté, že autoři jako 

Riding (RIDING, CHEEMA, 1991; RIDING, MATHIAS, 1991; RAYNER, RIDING, 

1997) učební styly podřazují stylům kognitivním, v případě učebních strategií se 

kognitivní strategie vyskytují prakticky výhradně jako druh strategií učebních. Výzkum 

učebních strategií se zřejmě na rozdíl od výzkumu stylů učení lépe vyrovnává s faktem, že 

učení zahrnuje nejen kognici, ale i další procesy, např. autoregulaci či motivaci. 

Hnilica (1992) na základě studia literatury zabývající se užitím strategií při 

osvojování si textu došel k rozlišení pěti hlavních skupin kognitivních strategií, které 

označil kryptogramem OMISE. 

1) O-strategie, tj. strategie orientace v textu, se uplatňují ještě před vlastním 

čtením textu. Zahrnuje takové strategie (podle Mareše bychom říci i taktiky) 

jako je zběžné prolistování textu, přečtení názvů kapitol a podkapitol nebo 

klíčových pojmů. 
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2) M-strategie, tj. strategie memorování informací, jsou dle mého názoru 

strategie, které výše uvedení autoři (Nolen, Somuncuoglu a Yildirim) 

označují jako povrchové. Jde např. o učení se zpaměti (rotě learning), 

opakování si při čtení či zkušební vybavování si informací. 

3) I-strategie, tj. strategie identifikace hlavních informací, jsou strategie, 

při kterých čtenář vyhledává a označuje hlavní myšlenky, klíčové pojmy 

apod. Jde o různé podtrhávání, zvýrazňování, vpisování vlastních myšlenek 

či tvorba výpisků. 

4) S-strategie, tj. strategie sumarizace informací, zahrnují takové strategie, kdy 

čtenář materiál redukuje při zachování hlavních myšlenek, tj. snaží se 

materiál shrnout vlastními slovy, tvoří resumé nebo osnovu. 

5) E-strategie, tj. strategie elaborace informací, jsou takové strategie, při kterých 

se čtenář snaží propojit právě získané znalosti vzájemně mezi sebou a s dříve 

nabytými poznatky. Typickou E-strategií je tvorba analogií. Weinsteinová 

etal. (1989, str. 18), která spojuje elaborativní strategie společně se 

sumarizujícími, jmenuje následující strategie: „tvorba analogií, 

parafrázování, sumarizace vlastními slovy, transformace informací do jiné 

podoby jako schéma, graf nebo diagram, použití nových informací, přímé 

spojování s předchozími znalostmi, užití srovnávacích a odporovacích metod, 

vyvozování důsledků nebo závěrů a snaha naučit právě naučené někoho 

jiného"15. 

Hnilica (1992) také uvádí některé metakognitivní strategie, „ve kterých subjekt 

reflektuje vlastní kognitivní postupy a z určité „metaúrovně" je plánuje, řídí, kontroluje, 

hodnotí, komentuje ap." (str. 481). Podle něj mezi nejčastěji uváděné metakognitivní 

strategie patří: 

1) strategie generování otázek sobě samému, která má subjekt vést ktomu, aby 

sledoval průběh učení, plánoval další postup; 

2) strategie monitorování chápání textu, které se uplatňují při odhalování 

nesrozumitelných či nejednoznačných informací (např. čtenář pročítá některé 

pasáže déle, pomaleji či častěji); 

3) strategie odstraňující případné špatné chápání textu (reparační strategie, fix-it 

strategie), které čtenář uplatňuje např., pokud zjistí, že nerozumí nějakému 

termínu. 

10 Překlad L.Ch. 
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Podobně jako Hnilica u kognitivních strategií pokusil se Gavora (1988) utřídit 

metakognitivní procesy. I on vztahoval tuto klasifikaci na procesy, které se uplatňují při 

práci s textem. Domnívám se, že tyto procesy můžeme nazývat strategiemi. Metakognitivní 

strategie při čtení textu dělil na procesy (1) na začátku čtení, (2) v průběhu čtení a (3) po 

skončení čtení. 

1) Metakognitivní strategie na začátku čtení se uplatňují při tvorbě cíle následující 

práce s textem. Čtenář plánuje budoucí výsledek (např. je nutné text umět celý 

zpaměti nebo stačí tušit, o čem text je?), snaží se odhadnout, jak dlouho mu 

čtení bude trvat. 

2) Metakognitivní strategie v průběhu čtení zahrnují zejména dvě důležité 

strategie: anticipace a monitorování. V rámci anticipace se pokouší odhadnout 

obsah dalších částí textu a na základě toho volí adekvátní postup (např. 

přeskakuje podle něj nedůležité části). Při monitorování čtení textu sleduje 

čtenář, zda naplňuje cíle, které si stanovil, snaží se odhalit chyby apod. Do této 

skupiny patří dle mého názory nejčastější metakognitivní strategie dle Hnilicy 

(viz výše). 

3) Metakognitivní strategie po dokončení čtení jsou strategie, kdy čtenář 

vyhodnocuje, zda naplnil cíl, který si na počátku určil, kontroluje výsledky své 

činnosti. Na základě hodnocení pak volí další postup (např. znovu si text 

přečte, vyhledává další informace z jiných zdrojů). 

Domnívám se, že Gavorovu klasifikaci metakognitivních procesů při čtení lze 

s menšími úpravami úspěšně používat pro celý proces učení. 

Je patrné, že strategie učení jsou vzájemně velmi propojené a někdy je velmi 

nesnadné určit, jakých kognitivních či metakognitivních strategií je činnost prováděná 

žákem výsledkem. I proto zřejmě Mareš (1998, str. 59) tvrdí, že strategie učení je jako 

pojem na žákovi nezávislá. Pojem strategie učení slouží k popisu a rozboru učení; co je 

strategie, určuje někdo mimo žáka. 

Pokusme se nyní shrnout výše uvedené klasifikace kognitivních a metakognitivních 

strategií. Na začátku učení se uplatňují tyto strategie: žák si stanovuje cíl učení, tvoří si 

Časovou představu o učení, volí pravděpodobné kognitivní strategie, které použije. Je-li 

součástí následného učení práce s textem (což v řadě případů školního učení skutečně je), 

využívá (nebo může využívat) žák výše uvedené kognitivní strategie. Nejprve se v textu 

orientuje, poté text memoruje, následně může využít některé hloubkové strategie při 

identifikaci hlavních myšlenek, sumarizaci a elaboraci. Během čtení užívá zároveň 

metakognitivní strategie. Sleduje, zda se neodchyluje od svého záměru, zda textu rozumí, 
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a na základě toho upravuje užívání kognitivních strategií. Po učení textu žák kontroluje 

výsledky učení, hodnotí použité kognitivní strategie a rozhoduje se, zda a jak bude v učení 

pokračovat. 

3.1.4 Bloomova taxonomie a strategie učení 

Pro klasifikaci a popis učebních strategií by mohla být využitelná i Bloomova 

Taxonomie učebních cílů. V následujícím textu budu používat revizi této taxonomie z roku 

2001 (KRATHWOHL, 2002). Ačkoliv je taxonomie původně určena pro klasifikaci 

učebních cílů např. při hodnocení kurikula, lze jej dle mého názoru díky podrobnému 

dělení kognitivních i metakognitivních procesů využít i v případě učebních strategií. 

Revidovaná taxonomie je dvojdimenzionální, Krathwohl (2002, str. 215) hovoří 

o tzv. taxonomické tabulce. Vertikální osu tabulky tvoří dimenze znalostí (knowledge 

dimension), horizontální osu dimenze kognitivních procesů (cognitive process dimension). 

Jednotlivé dimenze obsahují různé kategorie, které se pak dále dělí na subkategorie. 

Dimenze znalostí zahrnuje čtyři základní skupiny znalostí (KRATHWOHL, 2002, 

str. 214): 

1) Znalosti faktů - tato kategorie zahrnuje znalost základních prvků, které student 

potřebuje pro řešení daného problému nebo seznámení se s daným materiálem. 

V rámci této kategorie jsou stanoveny tyto subkategorie: (a) Znalost 

terminologie, (b) Znalost specifických detailů a prvků. 

2) Konceptuální znalost - tato kategorie odkazuje na znalost vztahů mezi 

jednotlivými prvky. Subkategoriemi v této kategorii jsou: (a) Znalost 

klasifikací a kategorií, (b) Znalost principů a generalizací, (c) Znalost teorií, 

modelů a struktur. 

3) Procedurální znalost - tato kategorie označuje znalost toho, ,jak něco dělat". 

Subkategorie v této kategorii se nazývají: (a) Znalost specifických dovedností 

a algoritmů, (b) Znalost specifických technik a metod, (c) Znalost kritérií pro 

rozhodování, kdy užívat odpovídajících procedur. 

4) Metakognitivní znalosti - v této kategorii jsou subkategorie následující: 

(a) Znalost strategií, (b) Znalost ohledně kognitivních úkolů, zahrnující 

odpovídající znalost kontextu a podmínek, (c) Znalost sebe sama. 
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Dimenze kognitivních procesů zahrnuje šest základních kognitivních procesů 

(KRATHWOHL, 2002, str. 214-215): 

1) Zapamatování si (Remember) - tuto kategorii Krathwohl (2002, str.215) 

definuje jako „získávání relevantních znalostí z dlouhodobé paměti"16. V této 

kategorii jsou tyto subkategorie: (a) Rekognice, (b) Vybavení si z paměti. 

2) Pochopení (Understand) - podle Krathwohla (2002, str. 215) „zjišťování 

významu vyučovacích zpráv, zahrnující orální, psanou a grafickou 

komunikaci"17. Tato kategorie zahrnuje následující subkategorie: 

(a) Interpretování, (b) Tvorba příkladů, (c) Klasifikace, (d) Sumarizace, 

(e) Vyvozování, (f) Srovnávání, (g) Vysvětlování. 

3) Aplikace (Apply) - podle Krathwohla (2002, str. 215) „realizace a užití 
i o • • • 

procedur vdaných situacích" . V této kategorii jsou zařazeny subkategorie: 

(a) Provedení (executing), (b) Realizace (implementing). 

4) Analýza (Analyze) - podle Krathwohla (2002, str. 215) „ rozložení materiálu na 

součásti a odhalování toho, jak se části vztahují jedna k druhé a k celkové 

struktuře a záměru"19. V kategorii Analýza jsou zařazeny tyto subkategorie: 

(a) Rozlišování, (b) Organizace, (c) Přisuzování (attributing). 

5) Evaluace (Evaluate) - podle Krathwohla (2002, str. 215) „tvorba soudů 

založených na kritériích a standardech "20. Tato kategorie zahrnuje následující 

subkategorie: (a) Kontrola, (b) Kritika. 

6) Tvorba (Create) - podle Krathwohla (2002, str. 215) „skládání prvků 

dohromady tak, aby se vytvořil nový koherentní celek nebo tvorba nového 

produktu"21. Kategorie Tvorba zahrnuje tyto subkategorie: (a) Generování, 
(b) Plánování, (c) Produkce. 

Různé učební strategie můžeme zařadit do jednotlivých částí taxonomické tabulky. 

Např. výše zmiňované povrchové strategie založené na memorování faktů by patřily 

na průsečík „znalostí faktů" a „zapamatování si". Metakognitivní strategie jdou napříč 

různými kategoriemi dimenze kognitivních procesů, např. monitorování chápání textu 

spadá do kategorie „pochopení". Podobně bychom mohli jistě zařadit i další strategie. 

17 Překlad L.Ch. 
18 Překlad L.Ch. 
19 Překlad L.Ch. 
20 Překlad L.Ch. 
21 Překlad L.Ch. 

Překlad L.Ch. 
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3.1.5 Vývoj a rozvoj strategií učení 
Zatímco o možnosti měnit styl učení autoři neustále vedou diskuse (viz předchozí 

kapitolu), v případě užívání strategií učení se autoři v zásadě shodují. Riding a Cheemová 

(1991, str. 195) říkají: „strategie se mohou v průběhu času měnit a mohou být učeny 

a rozvíjeny"22. I Weinsteinová (WEINSTEIN et al., 1989, str. 17) se přiklání k názoru, že 

se strategie vyvíjí, jak studenti stárnou a získávají další zkušenosti se školou. Někteří 

studenti však nedokáží strategie rozvíjet sami a potřebují v tomto směru pomoci. V tom 

může sehrát významnou roli učitel. Jestliže se učitel neuchyluje pouze k preferenci 

memorování informací, může vhodným stylem vyučování podporovat rozvoj učebních 

strategií. Weinsteinová nabízí příklady otázek, které podporují tento rozvoj, např. „Jaká je 

hlavní myšlenka příběhu?", „Jak toto mohu uplatnit ve svém životě?" nebo „Jak bych toto 

mohl naučit svého tátu?" (WEINSTEIN et al., 1989, str. 19). 

3.1.6 Shrnutí pojmu strategie učení 

Na rozdíl od stylu učení je strategie učení vázána na konkrétní situace a konkrétní« 

materiál. Žák si strategie volí na základě určitého plánu, strategie jsou záměrné. To však 

zároveň nemusí znamenat, že si tento plán žák vždy uvědomuje. ^ 

Strategie se skládají z dílčích postupů, někteří autoři (např. MAREŠ) hovoří o tzv. 

taktikách. Jiní (např. Weinsteinová) tento pojem neužívají, v jejich pojetí jde o různě 

komplikované strategie. Jednodušší strategie podobného charakteru poté sdružují 

do skupin v rámci různých klasifikací. Jde tedy o dvě strany jedné mince. Existují dílčí 

kroky (taktiky, jednoduché strategie), které jsou projevem postupu většího rozsahu 

(strategie, skupina strategií). 

Řada autorů se snaží o utřídění a klasifikaci strategií. Nejčastěji se strategie dělí 

na kognitivní a metakognitivní. Kognitivní strategie poté někteří autoři (např. NOLEN) 

dělí dále na povrchové (založené na memorizaci) a hloubkové (založené na elaboraci 

a další práci s poznatky). Toto dělení v sobě již nese jistý předpoklad, že hloubkové 

strategie jsou jistá nadstavba povrchových strategií, jedná se o „lepší" strategie. Tento 

Předpoklad je oprávněný jen částečně. Ukazuje se totiž, že hloubkové strategie podporují 

dlouhodobé zapamatování (MARTON, SÁLJO, 1976b, str. 125, WEINSTEIN, 1989, 

str. 17-18). To však neznamená, že povrchové strategie jsou nepotřebné. Jsou určitým 

základem právě pro hloubkové strategie. Garnerová (1990, str. 518) poznamenává, že 

úspěšnost strategie je závislá na oblasti, ve které je daná strategie užita. Slabá strategie 
v jedné situaci se může velmi osvědčit v jiné. Dělení strategií na „dobré a špatné" je tudíž 

neoprávněným zjednodušením. 

10 Překlad L.Ch. 
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Existují však i další možné klasifikace. Hnilica využívá pro klasifikaci kognitivních 

strategií kryptogram OMISE. Strategie také můžeme dělit podle toho, v jaké fázi učení 

jsou užity (viz Gavorovu klasifikaci). Pro utřídění strategií je také možno využít 

revidovanou Bloomovu taxonomii učebních cílů. 

Strategie a jejich užívání se mění v průběhu času. S postupujícími zkušenostmi se 

školou a učením žák své strategie rozvíjí, strategiím se lze také učit. Užívání strategií 

žákem však závisí na mnoha faktorech (viz níže). 

3.2 Užívání strategií žákem v procesu učení 
Všichni žáci nemají ve svém repertoáru všechny strategie. Navíc skutečnost, že 

někdo danou strategii zná, zdaleka neznamená, že ji používá nebo že ji používá vždy. Co 

tedy vstupuje do procesu výběru strategií? 

3.2.1 Co ovlivňuje výběr strategií 

Jak již bylo výše naznačeno, jedním z těchto faktorů je zřejmě způsob učitelovy 

výuky a jeho požadavky na žáky. Pokud učitel od žáků vyžaduje pouze memorování 

informací, mohou se žáci soustředit pouze na strategie, které je dovedou k tomuto cíli, 

a „zbytečně" neinvestovat čas do hloubkových strategií (WEINSTEIN et al., 1989). Jak 

říká Garnerová (1990, str. 518), „úspěšní žáci užívají strategie (rozuměj hloubkově -

pozn. L.Ch.), pokud to potřebují"23. 

Výběr učebních strategií ovlivňuje kromě učitelova stylu výuky řada dalších 

proměnných, např. „ individuální preference, vnímaná obtížnost úkolu, předchozí znalosti 

žáka nebo zkušenost s obdobnými úkoly, vnímaná důležitost úkolu a očekávání žáka o své 

schopnosti dobře zvládnout úkol"24 (WEINSTEIN et al., 1989, str. 18). Nolenová (1988) 

na základě analýzy dříve provedených výzkumů identifikovala následující faktory, které 

ovlivňují užívání různých strategií. Jde o „znalost hodnoty dané strategie, percepce vlastní 

dovednosti či schopnosti, afektivní komponenty motivace jako hodnocení úkolu či zájem 

a osobní cíle pro studium "25 (NOLEN, 1988, str. 270). 

Žák (resp. obecně učící se subjekt), tedy vybírá strategie, které při učení použije, 
a jeho osobnost, motivace a zkušenosti, to vše rozhoduje o tom, jak tento výběr probíhá. 

Strategie tedy není něco, co přichází tak nějak mimochodem. Strategie je záměrná 
a Plánovaná (CANO-GARCÍA, HUGHES, 2000, str. 415), je nástrojem k dosažení plánu 

stanoveného žákem (MAREŠ, 1998, str. 58). 

24 Překlad L.Ch. 
25 Překlad L.Ch. 

Překlad L.Ch. 
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Výběr strategií učení významně ovlivňuje také motivace žáka. Nolenová (1988, 

str. 270) rozlišuje ve svém výzkumu dva typy motivací žáků vzhledem k jejich školnímu 

výkonu. Zaměření na sebe (ego involvement) lze definovat jako snahu být nejlepší 

ze všech, žák se vymezuje vůči svému okolí. Naopak žáci zaměření na úkol (task 

involvement) se snaží podávat co nej lepší výkon nezávisle na ostatních. Nolenová 

sledovala vztah motivace amerických žáků 8. ročníku k užívám strategií při učení. Autorka 

v rámci výzkumu využívala různé škály a dotazníky (např. General Motivational 

Orientation scales, General Stratégy Value scales), ale také přímo sledovala žáky při učení 

se textu. Ukázalo se, že motivace zaměřená na úkol je úzce spojena s užíváním 

hloubkových strategií, na rozdíl od motivace zaměřené na sebe, kde se toto spojem 

neprokázalo. Žáci, které dané téma zajímá, mají větší snahu dostat se pod povrch 

problému, nesnaží se informace pouze memorovat. Nolenová (1988, str. 284) 

poznamenává, že pro užívání hloubkových strategií nestačí pouhý fakt, že žák ví o tom, že 

jsou tyto strategie výhodnější. „Ačkoliv studenti v tomto vzorku dávali najevo, že ví, že 

hloubkové strategie jsou užitečnější než strategie povrchové a že jsou hloubkové strategie 

efektivní pro dlouhodobé a hlubší učení, vypadá to, že tato znalost vede ke spontánnímu 

užívání těchto strategií pouze, pokud je spojeno se zájmem o pochopení určitých ČL 

charakteristik zapojení do úkolu"26 (NOLEN, 1988, str. 284). 

Obdobný výzkum provedli Somuncuogluová a Yildirim (1999) na vzorku 

tureckých vysokoškoláků. Obdobně jako Nolenová (1988) zjistili, že motivace zaměřená 

na zvládnutí úkolu (tito autoři užívají pojem mastery orientation) je spojena s častějším 

užíváním hloubkových a metakognitivních strategií, zatímco žáci zaměření na sebe (zde 

ego-social orientation) inklinují spíše k užívání povrchových strategií. Tito autoři hovoří 

také o třetím typu motivace, a to vyhnutí se práci, kdy se student snaží dosáhnout cíle 

s minimálním nasazením. Tento druh motivace, jak se dalo očekávat, negativně koreloval 

s užíváním hloubkových a metakognitivních strategií. 

Z výše uvedených výzkumů vyplývá, že přílišné zaměření na výkon (ve smyslu být 

lepší než ostatní) nepodporuje užívání hloubkových strategií. Naopak pokud se žák o téma 

zajímá a považuje jej za důležité (což se blíží spíše kognitivní motivaci), inklinuje právě 

k hloubkovým strategiím. 

10 Překlad L.Ch. 
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3.2.2 Proč žáci neužívají strategie^ 

Garnerová (Í990) se naopak zaměřila na situace a důvody, proč někteří žáci 

strategie (v jejím pojetí zejména hloubkové strategie) nepoužívají. Prvním případem je 

situace, kterou Garnerová nazývá slabé kognitivní monitorování, kdy žák nedokáže 

postřehnout, že se vlastně „neučí", a nemůže tak využít nápravných strategií. Jde tedy 

0 nedostatek metakognitivních strategií. Některé situace při učení, jsou ke slabému 

kognitivnímu monitorování náchylnější než jiné. Např. pokud žák nepovažuje úkol 

za důležitý, monitorování přílišnou pozornost nevěnuje. Opět se ukazuje, jaký dopad má 

motivace na užívání strategií. 

Druhým důvodem pro neužívání strategií jsou primitivní rutiny, které učení ztěžují. 

Tyto rutiny neumožňují hlubší proniknutí do tématu, příkladem může být sumarizace textu 

založená na jeho doslovné reprodukci. Na rozdíl od zmiňované autorky se domnívám, že 

1 tyto rutiny lze považovat za strategie, i když takové, které učení příliš neusnadňují. 

Třetím důvodem je nedostatečná poznatková báze, tj. situace, kdy žákovi chybí 

nějaké důležité nonstrategické informace, např. kolik bude mít času na přípravu či na jaký 

způsob zkoušení se připravuje. Nedostatek informací může vést žáka k užívání spíše 

povrchových strategií, ačkoliv jindy může hloubkové strategie s úspěchem používat. 

Čtvrtým důvodem, proč žák nepoužívá strategie, může být situace, kdy cíle výuky 

užívání strategií nepodporují. Garnerová vychází z myšlenky, že pokud někdo věří, že 

strategie nevedou k úspěchu, strategie spíše nepoužívá. To je častější zejména ve třídách, 

které jsou zaměřené spíše na sociálně srovnávací stránku výkonu než na zvládnutí dané 

látky. Je patrné, že Garnerová omezuje užívání pojmu „strategie" pouze na hloubkové 

strategie. Žák se totiž i ve výše uvedeném případě patrně nějak učí. Memorování informací 

je také strategií. 

Posledním důvodem, který uvádí Garnerová, je minimální transfer strategií na jiné 

situace. Žák sice danou strategii užívá, ale pouze v kontextu, ve kterém se tuto strategii 

naučil. Nepřenáší ji do nových situací. 

Uvedený výčet jistě nevyčerpává všechny situace. Např. jestliže vyjdeme 
z předpokladu, že se žák strategie učí, znamená to, že existovala doba, kdy tuto strategii 

neznal. Žák může nepoužívat strategie prostě proto, že je nemá ve svém repertoáru, nezná 

je. Přesto Garnerová rozšiřuje pohled na situace, které ovlivňují (ne)užívání strategií 
v procesu učení. 
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3.3 Strategie učení a úspěšnost ve škole 
V předešlých kapitolách jsme se zabývali strategiemi učení jako pojmem 

a skutečnostmi, které ovlivňují používání kognitivních postupů v učení. Nyní se pokusme 

zaměřit na vztah strategií (příp. stylu) učení ke školní úspěšnosti žáků. Po krátkém úvodu, 

zabývajícím se pojmem školní úspěšnost, se pokusíme shrnout dosavadní výzkum v této 

oblasti. 

3.3.1 Školní úspěšnost 
Školní úspěšnost je složitý koncept, který je ovlivňován řadou faktorů, a to 

na straně žáka, rodiny i školy. Nejčastěji je školní úspěšnost posuzována podle školního 

prospěchu. Hvozdík (1973, str. 12-13) však podotýká, že do konceptu školní úspěšnosti 

vstupují i subjektivní pocity žáka. Neúspěšným se může cítit např. žák s průměrným 

prospěchem, který však usiluje o lepší známky (nebo jeho rodiče chtějí, aby usiloval). 

Přesto budeme v této práci školní úspěšnost redukovat pouze na prospěch. Umožní nám to 

sledovat, jak do školní úspěšnosti vstupují strategie učení. Nejdříve bychom si však měli 

ujasnit, které faktory školní úspěšnost ovlivňují. 

Na straně žáka jde jistě o jeho rozumové schopnosti. Přesto závisí na dalších 

faktorech, zda bude vliv intelektu určující. „Pro školní prospěch má úroveň celkové 

způsobilosti učit se, zahrnující sociální, biologické organické determinanty, vlastní 

schopnostní vybavenost žáka i citové, mravní i charakterové vlastnosti žáka, větší význam 

než tzv. inteligence" (HVOZDÍK, 1973, str. 244). Jaké charakteristiky tedy umožňují 

žákovi dosáhnout výkon odpovídající úrovni jeho rozumových schopností? 

Za nejdůležitější považují autoři zabývající se touto problematikou (např. HVOZDÍK, 

1973; HELUS et al., 1979) jednoznačně motivaci k učení. Ta je jako vztah k poznání 

a učení formována mj. zkušenostmi se školou (HELUS et al., 1979) a sociokulturním 

prostředím, ze kterého žák pochází (CHARLOT, 1991). Dále zmiňovanými 

charakteristikami na straně žáka jsou např. osobnostní vlastnosti (např. svědomitost či 

sebedůvěra), celkový vývoj či zdravotní stav (HVOZDÍK, 1973). 

Rodina školní úspěšnost ovlivňuje spíše zprostředkovaně, přesto významně. Je to 

právě ona, kdo žákovi dává „do vínku" důležité osobnostní charakteristiky, schopnosti 

a znalosti. Na základě očekávání rodiny se buduje žákův vztah k poznání (CHARLOT, 

1991), který zásadně ovlivňuje žákův přístup ke škole. Rodina implicitně předává žákovi 

jisté „know-how". Je možné, že jeho součástí jsou i strategie učení. 

Dalším důležitým činitelem školní úspěšnosti je škola, reprezentovaná zejména 

učitelem a jeho požadavky. Sebemotivovanější žák nemusí ve škole uspět, pokud v ní 

narazí na požadavky, které neodpovídají úrovni jeho schopností a zkušeností. Proto Helus 
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definuje školní úspěšnost „jako soulad vytvářený v průběhu vzdělávacích kooperací KT 

a řešící rozpory mezi požadavky školy na straně jedné a výkony, činnostmi a vývojem 

žákovy osobnosti na straně druhé " (HELUS et al., 1979, str. 39). Podobně chápe úspěšnost t 

i Chariot (1991). Podle něj je úspěšnost do značné míry dána souladem mezi žákovým 

vztahem k poznání, který si přináší ze svého sociokulturního prostředí, a školními 

požadavky, které předpokládají určitý „typ" vztahu k poznání. Je patrné, že úspěšnost 

závisí do velké míry na tom, jak se žák dokáže škole přizpůsobit. Tento aspekt se často 

projevuje i ve výzkumech, které sledují, zda a jaký vztah existuje mezi školní úspěšností 

a strategiemi učení. 

3.3.2 Vztah mezi školní úspěšností a užívanými strategiemi či styly učení 
Výzkum vztahu školní úspěšnosti a užívaných strategií, příp. stylů učení, zejména 

přenositelnost jeho výsledků do školské praxe, komplikují některé skutečnosti. Za prvé, 

výzkum se uskutečňuje prakticky výhradně pomocí dotazníkových metod (viz níže). 

Vzhledem k tomu, že tyto dotazníky nezohledňují (a často ani nemohou) učební situace, 

ve kterých se strategie užívají, domnívám se, že závěry z těchto výzkumů nemohou 

spolehlivě a vyčerpávajícím způsobem danou problematiku popsat. Navíc autoři využívají 

v různých výzkumech různé dotazníky, což při neexistenci srovnávacích studií v této 

oblasti významně ztěžuje srovnávání a zobecňování výsledků. Za druhé, výzkumy se 

zaměřují zejména na vysokoškolskou populaci. V té se ale prakticky nemohou vyskytovat 

„skutečně" neúspěšní žáci. Ačkoliv se v těchto výzkumech s termínem „neúspěšný 

student" operuje, je tato neúspěšnost velmi relativní ve srovnání s neúspěšností na základní 

škole. Přes uvedené výhrady mohou být výsledky předchozích výzkumů zajímavé 

a inspirativní pro další výzkum. 

Jak již bylo výše uvedeno, většina výzkumů se soustřeďuje na vysokoškolskou 

populaci. Přesto existují i výzkumy dané problematiky na populaci základní školy. 

Příkladem může být výzkum Caldwella a Ginthera (1996) u amerických žáků 3. a 4. 

ročníků základní školy. Autoři pro zjišťování stylů učení využívali dotazník LSI Dunna 

a Dunnové (viz kapitolu o jejich koncepci). Caldwell a Ginther zjistili, že prediktorem 

školské úspěšnosti podle LSI je vysoká motivace, vytrvalost, odpovědnost a motivace 

učitelem. 

Výzkum u žáků 9. ročníků základní školy provedli např. Richardson a Fergusová 

(1993) či Alexandrová, Murphyová a Guan (1998). Alexandrová, Murphyová a Guan 

(1998) zjišťovali u singapurských dívek z výběrové školy (spadaly tedy do kategorie 

„úspěšných") pomocí dotazníku LASSI (.Learning and Study Strategies Inventory 

od Weinsteinové) úroveň jejich strategií a srovnávali je s výsledky obdobného výzkumu 
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u amerických žáků. Singapurské dívky podobně jako úspěšní američtí žáci vykazovaly , 

lepší výsledky než průměrní američtí žáci. Singapurské dívky, u nichž se prokázalo, že 

považují vzdělání za důležitější než američtí žáci, byljLúzkostnější a více se snažily svůj 

čas zorganizovat. Autoři poznamenávají, že žáci VODOU kulturách mohou podle všeho 

dosáhnout dobrých výsledků i bez užívání odpovídajících strategií. Školní výkon nijak 

významně nepodporuje používání hloubkových strategií (ALEXANDR, MURPHY, 

GUAN, 1998, str. 400). 

Naproti tomu Richardson a Fergusová (1993) použili u karibských žáků dotazník 

ILP (Inventory of Learning Process od Schmecka). V rámci výzkumu srovnávali dvě 

výkonové třídy žáků (do skupiny A patřili úspěšnější žáci). Úspěšnější žáci se lišili 

častějším užíváním některých hloubkových strategií (dobrá organizace informací 

a hlavních myšlenek, smysluplné asociace), věnovali studiu více času a pozornosti, ale také 

byli úspěšnější v zapamatování informací. Naproti tomu obě skupiny obdobně použív 

strategie elaborace. 

Největší pozornost se zaměřuje na vysokoškolskou populaci. I zde však platí, že 

každý autor používá jiných metod. Např. Woolhauseová a Blaireová (2003) u britských 

vysokoškoláků využil^ pro srovnávání školní úspěšnosti a učebních stylů dotazník LSQ 

(Learning Style Questionaire Honeye a Mumforda). Zjistili vztah úspěšnosti a stylu 

„teoretik". „Teoretici" jsou racionální, logičtí, rádi zkoumají, jsou disciplinovaní ve svém 

přístupu k učení. Na druhou stranu se těžko vyrovnávají s nejistotou a subjektivitou 

v učení. 

Cano-García a Hughesová (2000) zkoumali vztah stylů myšlení a učení 

u španělských vysokoškoláků mj. prostřednictvím dotazníku LSQ (Learning Style 

Questionaire, tentokráte však odvozen od Kolbova LSI). Podle autorů je patrné, že školní 

úspěšnost a učební styl nejsou nezávislými fenomény. Zdá se, že ti nejlepší myslí a učí 

se určitým způsobem. Podle Cano-García a Hughesové se „ti nej lepší" vyznačují tím, že 

jsou ve svém myšlení nezávislí na ostatních, nepotřebují plánovat strategie či úkoly ajejichu 

styl učení je spojen s konkrétní zkušeností. Tito studenti přizpůsobují své učení kontextu, 

ve kterém se nacházejí. 

Cassidy a Eachus (2000) se zaměřili spíše na vztah úspěšnosti a přístupu k učení 

u britských vysokoškoláků. Pomocí různých dotazníků a škál (např. ASSIST - Aproaches 

and Study Skills Inventory far Studeníš autorů Taita a Entwistla) zjistili, že úspěšní studenti 1 j 

disponují strategickým přístupem k učení (tzn. že volí své strategie podle potřeby ) 

a kontextu), zatímco neúspěšné studenty lze charakterizovat apatickým přístupem k učení / 

(tento přístup se projevuje jako nedostatek zájmu o učení). ] 
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Poslední prací v této oblasti, kterou zde zmíním, je výzkum Albailiho (1997) 

u vysokoškoláků ze Spojených arabských emirátů. Podobně jako Alexandrové, Murphyová 

aGuan (1998) použil i on dotazník LASSI. Podle něj neúspěšní studenti skórují 

v dotazníku hůře než úspěšní a průměrní (mezi nimi se neobjevil signifikantní rozdíl). 

Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma skupinami studentů shledává Albaili v motivaci, 

v užívání učebních strategií jako parafrázování či sumarizace a v selekci hlavních 

myšlenek. 

Výše uvedené výsledky jednotlivých výzkumů jsou těžko srovnatelné, v některých 

případech jsou závěry zcela protichůdné. Vždyť zaměření na konkrétní zkušenost 

u úspěšných žáků (CANO-GARCÍA, HUGHES, 2000) je v přímém rozporu s učebním 

stylem „teoretik" (WOOLHAUSE, BLAIRE, 2003). Za tímto nesouladem stojí zřejmě 

různorodá metodologie, různý věk účastníků výzkumu i rozdíly v kulturním prostředí, 

ze kterého výzkumná populace pochází. Přesto se nyní pokusme shrnout výsledky 

uvedených výzkumů. ) 

Některé výzkumy spíš než vztah učebních strategií či stylů ke školní úspěšnosti » 

dokládají vliv motivace. Jde zejména o výzkum Caldwella a Ginthera (1996), částečně 

o Albailiho (1997) či Cassidyho a Eachuse (2000; co jiného je apatický přístup k učení než 

nedostatek motivace?). Vliv motivace na školní úspěšnost je dnes již nezpochybnitelný. 

Ale je motivace skutečně učební strategií? Samozřejmě, že nikoliv. Pro výběr strategií je 

jistě velmi důležitá (ostatně to jsme již výše naznačili), ale nejedná se o stejný pojem. Tyto 

výzkumy nám toho o vztahu strategií a úspěšnosti tedy mnoho neprozradí. 

Další výzkumy (např. CANO-GARCÍA, HUGHES, 2000; CASSIDY, EACHUS, 

2000; částečně i WOOLHAUSE, BLAIRE, 2003) dokládají skutečnost, že školsky 

úspěšnými se stávají ti, kteří dokáží své strategie přizpůsobovat školním podmínkám. Styl 

„teoretik" z výzkumu Woolhauseové a Blaireové sice na první pohled neznamená 

přizpůsobování se podmínkám, podíváme-li se však na jeho charakteristiky, je patrné, že 

v řadě ohledů zapadá do obrazu úspěšného žáka. Je logický, disciplinovaný, beze snahy 

vnášet subjektivitu do učení. 

Naopak výzkumy Albailiho (1997) a Richardsona a Fergusové (1993) hovoří „ 

o tom, že úspěšní žáci/studenti se vyznačují užíváním hloubkových strategií, zejména 

zaměřených na elaboraci. Řada již dříve zmíněných autorů (např. Weinsteinová, ale 

iMarton a Sáljo) tvrdí, že užívání hloubkových strategií podporuje dlouhodobé 

zapamatování. Tento argument by měl podpořit výsledky uvedených výzkumů o vlivu 

hloubkových strategií na úspěšnost. Přesto Alexanderová, Murphyová a Guan tvrdí, že 

Školsky úspěšným se žák může stát i bez užívání (hloubkových) strategií. 
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Výsledky uvedených výzkumů vzbuzují více otázek, než přinášejí odpovědí. Jsou 

úspěšnější žáci ti, kteří se snaží proniknout k jádru problému a užívají hloubkové strategie, 

nebo ti, kteří své strategie přizpůsobují požadavkům učitele a dalším podmínkám? Jsou 

neúspěšní žáci vždy jen ti, kteří „skórují hůře" v dotaznících, kteří mají méně 

propracované strategie a menší motivaci? Na tyto i další otázky by měl odpovědět 

následující výzkum. 

4. Závěr 
V teoretické části jsme se zaměřili na analýzu pojmů „učební styl" a „učební 

strategie". Pokusili jsme se vysledovat, jak různí autoři učební strategie klasifikují a jaké 

faktory podle nich strategie ovlivňují. V závěru jsme se seznámili s výzkumy, které se 

zabývají vztahem školní úspěšnosti a učebních strategií. 

Je patrné, že problematika učebních stylů a strategií stále není zcela zmapována. 

V této oblasti se objevuje stále mnoho nejasností a často i protichůdných názorů. Takové to 

je i v případě vztahu školní úspěšnosti a učebních strategií. Řada autorů se shoduje v tom, 

že úspěšnost ve škole a učební strategie spolu souvisejí. Tím ale shoda bohužel končí. 

Jaký je tedy rozdíl mezi učebním stylem a strategií? Styl učení tak, jak bude 

vnímán v této práci, je způsob, jakým jedinci přistupují ke svému učení. Projevuje se 

ve všech učebních situacích. Učební strategie je pak konkrétním projevem učebního stylu 

v konkrétní učební situaci. Žáci tak mohou v různých předmětech využívat stejné, ale 

i zcela rozdílné strategie. Právě z podobností učebních strategiích v různých situací lze 

vysledovat žákův učební styl. 

Domnívám se, že učební strategie by měly být zkoumány právě v kontextu 

konkrétních učebních situací. Dotazníkové metody zaměřené na učení obecně nemohou 

postihnout variabilitu učebních strategií v různých předmětech. Žáci a studenti jsou nuceni 

zobecňovat často i různorodé zkušenosti s učením v různým předmětech, a to musí nutně 

vést k neadekvátnímu zjednodušení. Zařazení žáka k danému stylu učení by v ideálním 

Případě mělo mít podobu jakési metaanalýzy jeho strategií v různých učebních situacích. 

To by však výrazně ztížilo možnosti využití učebních stylů v pedagogické praxi, pro kterou 

Je jednoduchá diagnostika nutností. 

Úspěšní a neúspěšní žáci mají s učením odlišné zkušenosti. Tato skutečnost by se 

měla odrazit i v podobě jejich učebních strategií. Dosavadní výzkumy však zatím 

nedokázaly jednoznačně popsat, jakým způsobem se učební strategie úspěšných 
a neúspěšných žáků liší. 

36 



V následující části se i tato práce bude zabývat tím, zda a jak školní úspěšnost 

souvisí s užíváním učebních strategií žákem. Neklade si však za cíl dospět k obecným 

závěrům. Cílem následujícího výzkumu je pokusit se poznat strategie různě školsky 

úspěšných žáků v konkrétním učivu jednoho vyučovacího předmětu a popsat rozdíly mezi 

nimi. 
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EMPIRICKÁ CAST 
V teoretické části byly zmiňovány výzkumy, kde byl sledován vztah školní 

úspěšnosti a učebních strategií, příp. stylů. Výsledky těchto výzkumů jsou rozporuplné 

a plné nejasností. I tato práce se bude zabývat vztahem školní úspěšnosti a učebních 

strategií. Nebude však využívat dotazníkových metod jako výzkumy prezentované 

v předchozí části. Domnívám se, že takto nelze poznat učební strategie žáků v jejich 

proměnlivosti a různorodosti. Dotazníky vždy musí okolnosti zjednodušovat a zobecňovat. 

Následující výzkum se naopak chce zaměřit na učební strategie několika žáků v jediném 

předmětu a ty podrobně popsat. Jen tak můžeme hlouběji proniknout do problematiky 

učebních strategií a (snad i) poznat rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými žáky. 

5. Výzkum: design a východiska 
Cílem výzkumné části práce je tedy blíže poznat učební strategie úspěšných, 

průměrných a neúspěšných žáků na příkladu osvoj ování dějepisné látky a zjistit, jak školní 

úspěšnost souvisí s podobou učebních strategií. Mají úspěšní žáci více propracované 

strategie nebo se jen lépe dokáží přizpůsobit požadavkům učitele? Mají neúspěšní žáci 

skutečně „horší" strategie nebo si díky zkušenosti s učením vytvořili propracované učební 

strategie a jejich neúspěšnost souvisí s něčím jiným? Na tyto otázky se pokusíme 

v následující části odpovědět. 

Práce bude operovat s termíny „úspěšný, průměrný a neúspěšný žák". Ačkoliv je 

problematika školní úspěšnosti složitější, jak bylo naznačeno v teoretické části, bude 

pro účely této práce jediným kritériem pro určení školní úspěšnosti prospěch. 

5.7 Design výzkumu 
Výzkum učebních strategií úspěšných, průměrných a neúspěšných žáků byl 

realizován v jedné třídě na 2. stupni ZŠ s několika vybranými žáky. 2. stupeň ZŠ byl 

vybrán z několika důvodů. Za prvé, zde již dochází k větší diferenciaci mezi žáky 

úspěšnými, průměrnými a neúspěšnými. Za druhé, na druhém stupni přibývá také množství 

učiva, žáci tak musí věnovat učení více času, musí pracovat s textem a (alespoň by měli) 

třídit informace. V této době si tedy již rozpracovávají své učební strategie a jsou schopni 

0 nich hovořit. Za třetí, výzkumy učebních stylů a strategií se většinou soustředí spíše 

na vysokoškolskou populaci. Zde však skutečně neúspěšní studenti nemohou být. 

1 na střední škole je patrná jistá diferenciace. Základní škola bývá poslední místo, kde se 

úspěšní a neúspěšní žáci vyučují společně. 
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Pro sledování vztahu školní úspěšnosti a učebních strategií jsem se rozhodla využít 

výuku dějepisu. Učivo dějepisu obsahuje obrovské množství dat i faktů. Proto je nutné, 

aby žák informace nějakým způsobem roztřídil. Důležité je i memorování. Na druhou 

stranu, v dějepise nejde jen o izolovaná data a informace. Mezi jednotlivými historickými 

událostmi existují různé vztahy a vazby. Žák by měl učivo také pochopit, propojit. 

Na dějepisné látce by se tak měl ukázat široký repertoár učebních strategií, od prostého 

memorování po složité elaborační strategie. Samozřejmě za předpokladu, že tyto strategie 

žáci využívají. 

5.1.1 Výzkumné otázky 
Cílem výzkumu bylo identifikovat učební strategie, které využívají úspěšní, 

průměrní a neúspěšní žáci při učení se dějepisné látky, a pokusit se vysledovat vztah 

mezi těmito strategiemi a školní úspěšnosti žáků. Pro účely výzkumu proto byly stanoveny 

následující výzkumné otázky: 

• Jaké kognitivní a metakognitivní strategie žáci používají? 

• Jak se liší strategie mezi úspěšnými, průměrnými a neúspěšnými žáky? 

o Liší se žáci mezi sebou množstvím strategií? Jak? 

o Liší se žáci mezi sebou strukturou strategií, např. používají někteří žáci více 

metakognitivních strategií? Jak? 

o Liší se žáci mezi sebou četností užívání určitých strategií? Jak? 

o Liší se žáci mezi sebou situacemi, kdy strategie užívají? 

o Liší se žáci mezi sebou v tom, na jakou fázi učení dávají důraz? Podceňují 

např. kontrolu či prvotní se seznámení s tématem? 

o Jsou neúspěšní žáci „horší" v používání strategií (množstvím, strukturou -

např. převahou memorizace)? Nebo je rozdíl v něčem jiném? Existuje vůbec 

nějaký rozdíl? 

5.1.2 Metody výzkumu 

Výzkum byl od počátku koncipován jako kvalitativní. Cílem bylo blíže poznat 

učební strategie jednotlivých žáků v jejich jedinečnosti, a to by při použití kvantitativních 

metod šlo jen stěží. 

Výzkum byl rozdělen do několika etap s využitím několika metod: pozorování 

v hodinách, experimentální úloha, polořízený rozhovor a analýza sešitů. 

V první etapě probíhalo pozorování ve vybrané třídě (viz Přílohu VIII). To mělo 

dva základní cíle. Za prvé, jsem se snažila poznat třídu a vytipovat vhodné žáky pro další 

výzkum. Za druhé, jsem se při pozorování soustředila na výklad učitele s cílem 

identifikovat jeho způsob výuky a požadavky na žáky. 
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Ve druhé etapě jsem zadala celé třídě experimentální úlohu. Žákům byl předložen 

text, který se měli co nejlépe během 20 minut naučit. Text byl vybírán s ohledem na 

probranou látku a týkal se situace v českých zemích po příjezdu R.Heydricha v roce 1942. 

Po rozdání textu dostali žáci následující instrukci: „Naučte se tento text co nejlépe. Tento 

papír je váš, můžete ho použít podle vašeho uvážení." Pokud se žáci dotazovali, zda se text 

mají naučit nazpaměť, byla instrukce opakována. Po 20 minutách byli žáci požádáni, aby 

papír podepsali a odevzdali. Poté dostali zadání s třemi otázkami. První dvě se týkaly 

informací z textu. První byla zaměřena spíše na výčet faktů („ Čemu (jakým „ úkolům ") se 

Heydrich věnoval v prvních týdnech po svém nástupu? "), ve druhé měli žáci dát fakta spíše 

do souvislostí („Jak se změnil život českých obyvatel po příjezdu Heydricha?"). Třetí 

otázka tvořila spojovací můstek mezi experimentální úlohou a polorizeným rozhovorem 

a dotazovala se na postup při učení se experimentální úloze („ Pokud máš již hotové 

předchozí otázky, pokus se zamyslet nad tím, jak jsi postupoval/a, když ses snažil/a naučit 

text."). Čas pro odpovězeni otázek nebyl nijak omezen. Všichni žáci však měli práce 

do 20 minut hotové. Po podepsání práce odevzdali. Zadání experimentální úlohy 

a odpovědi vybraných žáků jsou uvedeny v Přílohách I - II. 

Třetí etapa, polořízený rozhovor, přímo navazovala na etapu předchozí. 

Před rozhovorem byli samozřejmě vybráni respondenti. Ti byli vytipováni již během 

pozorování v hodině a tento výběr byl upraven na základě odpovědí z experimentální 

úlohy. Třetí etapy se tedy účastnilo již jen 5 vybraných žáků (2 úspěšní, 2 neúspěšní 

a 1 průměrný). Polořízený rozhovor probíhal s jednotlivými žáky ve škole, ve vyhrazené 

třídě. Rozhovor vycházel zodpovědí na třetí otázku experimentální úlohy a dále se 

zaměřoval zejména na užívání různých učebních strategií při učení dějepisu (v různých 

fázích učení, ve srovnání s jinými předměty apod.), na vztah žáka k dějepisu, na roli rodičů 

a dalších osob při učení atd. Přepisy rozhovorů jsou uvedeny v přílohách (Příloha III -

VII). 

Ve čtvrté etapě proběhla analýza sešitů žáků, o které byli požádáni při rozhovoru. 

Analýza se soustředila na projevy učebních strategií (tvorba výpisků, podtrhávání, 

zvýrazňování, strukturace textu) a doplňovala tak informace zjištěné při rozhovoru. 

Ukázka ze sešitů žáků je k dispozici v Příloze IX. 

V páté etapě měl být žákům zadán dotazník LSI, adaptovaný Marešem. Výsledky 

měly být porovnány s výsledky zjištěnými z předchozích etap. Tato etapa se však nakonec1 

kvůli nedostatku času neuskutečnila 

Data zjištěná z pozorování, experimentální úlohy, rozhovoru a analýzy sešitů byla 

následně analyzována s cílem identifikovat základní učební strategie, které jednotliví žáci 
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užívají, s důrazem na rozdíly a společné prvky mezi žáky. Těžiště práce spočívá zejména 

v analýze rozhovorů. Data z pozorování, experimentální úlohy a z analýzy sešitů informace 

z rozhovoru spíše doplňují. 

5.2 Charakteristika školy a třídy 
Škola, kde výzkum proběhl, se nachází v pražské čtvrti se starou zástavbou 

(činžovní domy). Ve školním roce 2006/2007, kdy výzkum na škole probíhal, se ve škole 

vyučovalo cca 300 žáků v 16 třídách. Při přestupu na 2. stupeň se žáci účastní 

rozřazovacích testů. Ti, kteří uspějí, jsou na 2. stupni zařazeni do třídy s rozšířenou výukou 

matematiky (třída A). Ostatní žáci pak docházejí do třídy nevýběrové (třída B). Žáci si 

na 2. stupni volí povinně volitelné předměty, mj. i dějepisný seminář. 

Výzkumu se účastnili žáci 9. ročníku, právě ze třídy B. Rozhodla jsem se 

do výzkumu zařadit raději tuto třídu oproti třídě A. V třídě A se totiž prakticky nevyskytují 

žáci neúspěšní, zatímco v třídě B je možno nalézt vedle žáků výrazně neúspěšných i žáky 

úspěšné, kteří by obstáli i ve třídě A. Z tohoto důvodu se mi pro účely výzkumu zdála třída 

B vhodnější. Ve třídě B bylo 19 žáků, z toho 11 chlapců a 8 děvčat. Jak již bylo naznačeno, 

třída je považována za prospěchově horší. Ve třídě jsou tři chlapci vietnamské národnosti. 

Z této třídy bylo na základě pozorování a experimentální úlohy vybráno celkem 

5 žáků - 2 úspěšní žáci (Adam a David), 2 neúspěšní žáci (Cyril a Bára) a 1 průměrný žák 

(Ema). Charakteristiky jednotlivých žáků jsou uvedeny v kapitolách o jejich učebních 

strategiích. 

5.3 Výuka dějepisu: způsob výuky a požadavky učitele 
Cílem pozorování bylo kromě vytipování žáků zejména poznání učitelova způsobu 

výuky a požadavků, které na žáky klade. Jak bylo uvedeno v teoretické části, učitel se 

svým způsobem výuky (např. způsobem kladení otázek) podílí na formování učebních 

strategií svých žáků. Učební strategie žáků se někdy mohou stát pouhým odrazem 

požadavků učitele. Chceme-li sledovat vztah školní úspěšnosti a učebních strategií, 

nemůžeme je proto opominout. 

V 9. ročníku se probírají dějiny od roku 1848 s tím, že dějinám v letech 1945-1989 

se věnují nikoliv v rámci dějepisu, ale v rámci občanské nauky. V době, kdy probíhal 

výzkum, třída probírala období 2. světové války. Podle sdělení učitelky vždy nejprve 

probírají světové dějiny a poté si do těchto poznatků zasazují informace z českých dějin. 

Učebnice příliš nepoužívají. Podle žáků se podle nich špatně učí a učitelka jim dává 

za pravdu. 
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Zápisky si žáci dělají sami. Učitelka jim během hodiny diktuje nebo píše na tabuli 

jakousi osnovu v bodech. Další informace si mají žáci zapisovat sami. Z rozhovorů však 

vyplývá, že tak většina žáků nečiní a spoléhá se pouze na základní osnovu. 

Písemné práce jsou předem ohlašovány. Vždy učitelka udává, ze kterých kapitol se 

bude psát. Na větší písemné práce (cca lx-2x ročně) se seznam otázek vyvěšuje na dveře 

kabinetu. V písemné práci se pak objeví některé z těchto otázek. Jestliže se žákovi písemná 

práce nepodaří uspokojivě napsat, může si ji opravit. Zadání zůstává stejné i při druhém 

pokusu. 

Významnou součástí výuky jsou exkurze. Na každou exkurzi se žáci předem 

připravují, učitelka upozorňuje žáky, na co se mají při exkurzi zaměřit. Po exkurzi je pak 

hodina (nebo alespoň část hodiny) věnována zhodnocení exkurze a případným dotazům. 

Žáci z exkurze dělají práce (ať už povinně či nepovinně). Učitelka jim zadává otázky, 

na které mají žáci co nejobsažněji odpovědět. Informace nutné pro odpovědi si žáci mohou 

hledat na internetu, z knih či přímo na exkurzi podle toho, co jim vyhovuje. 

Pokusme se nyní charakterizovat otázky, které učitelka dává žákům jak 

při písemkách, tak během hodin. Otázky v hodinách slouží k aktivizaci žáků. Často mají 

charakter spíše řečnických otázek, učitelka si na ně sama odpovídá. Otázky, které pokládá 

žákům, mají za cíl posouvat výklad dál, opakovat známá fakta. Učitelka jimi vlastně 

zapojuje žáky do výkladu. Pokud bychom chtěli ve zkratce charakterizovat otázky učitelky 

v hodinách, mohli bychom je shrnout jako „kdo-kde-kdy-proč-jak to dopadlo?". Příkladem 

může být sled otázek, které kladla při hodině věnované Terezínu (blíže viz Zápisky 

z pozorování v Příloze VIII). 

1) Po kom dostala pevnost jméno? 

2) Kdy žila Marie Terezie? Které je to století? 

3) Vybavíte si něco o Marii Terezii? 

4) Ano, měla problémy. Proč? 

5) S kým měla problémy jako první? 

6) No, byla to německá země. Jaká konkrétní to byla? 

7) Vybavíte si panovníka ? 

8) Jak to dopadlo? 

9) Proč je to problém? 

Podobně využívá učitelka otázky i při výkladu „Válečných událostí v letech 1944-

1945". Učitelka tvoří otázkami příběh, do jehož tvorby (nebo spíše vyprávění) zatahuje 

i žáky. Nutí je tím zasazovat události a informace do kontextu. Příkladem může být výše 

zmiňovaný výklad „Válečných událostí v letech 1944-1945". Učitelka nejprve s žáky řeší, 
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co se v roce 1944 děje v USA (resp. kde bojuje USA), v Africe, v Evropě a v Rusku. 

Teprve poté se pouští do nového výkladu operace „Overlord". Ve výkladu se tedy učitelka 

snaží prezentovat fakta společně s jejich kontextem. 

Podobně jako ve výkladu uplatňuje i v písemných pracích jistý chronologický 

postup. Otázky respektují časovou osu, nejprve se učitelka ptá na události starší 

a pokračuje k událostem, které jsou jejich důsledkem. A jaké typy otázek učitelka klade? 

Pokusíme-li se otázky rozčlenit, dojdeme k následujícím okruhům: 

1) Data - nepatří mezi nejčastější dotazy. V písemce na „Přepadení SSSR" se 

objevuje ze šesti otázek jednou. Učitelka se ptá: „Kdy byl Sovětský Svaz 

přepaden? Napište mi alespoň rok, ideální by byl měsíc." Data se objevují 

i v jiných písemkách. Učitelka se dotazuje i na data, která byla probrána 

v předchozích letech a která žáci dostávají od učitelky v seznamech. Jde o data, 

která učitelka považuje za významná (o tomto typu úkolu se zmiňuje 

v rozhovoru např. David). Otázky na t$to data učitelka zadává dvojím 

způsobem; jednak se zadává datum (např. 1085, 1526 či 313) a žáci mají 

doplnit událost, za druhé, zadává událost (např. „ Vymřeli Přemyslovci po meči, 

Založení Karlovy univerzity, Vláda Karla IV, Bitva u Lipan ") a žáci mají zapsat 

letopočet. Je patrné, že znalost letopočtů patří mezi významné požadavky 

na žáky. Zařazení událostí do časových souvislostí je jistě nutnou podmínkou 

k pochopení látky. Učení se letopočtů ze seznamu však bude spíše podporovat 

u žáků memorizační strategie. 

2) Proč - učitelka zadává poměrně často otázky, které začínají „proč". Žáci mají 

uvádět určité důvody, proč se nějaká událost stala apod. Na první pohled tyto 

otázky podněcují (nebo by měly) žáky, aby se nad problémem zamysleli. 

Učitelka však tyto otázky doplňuje počtem požadovaných důvodů. „Proč 

Němci zpočátku postupovali tak rychle?...Napište mi alespoň pět důvodů, proč 

byli tak úspěšní, proč jeli tak rychle dopředu." Z vysvětlující otázky se tak 

stává jakýsi výčet. Žáci mohou tuto otázku úspěšně zvládnout i bez pochopení 

látky. Stačí se důvody naučit zpaměti ze sešitu (zvlášť jsou-li tyto důvody 

v sešitě uvedeny ve formě výčtu, jako např. německé výhody z výše uvedené 

otázky). 

3) Vysvětli - toto zadání nezadává příliš často. Tímto způsobem si ověřuje, zda 

žáci pochopili určitý pojem (např. „ Vysvětli politiku appeasementu."). Ačkoliv 

je samozřejmě možné zodpovědět tuto otázku, aniž by žák pojem pochopil 
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(naučí se pojem ze sešitu jako jakousi definici), patří tento požadavek spíše 

mezi ty, které podporují strategie vedoucí k pochopení látky. 

4) Jaký to mělo důsledek - tato otázka je příkladem toho, jak učitelka respektuje 

chronologický postup. Žáci mají vyvodit z určité události důsledky (např. „ Vy 

víte, že jedním z takových rozhodujících německých úderů měl být útok na 

hlavní město, na Moskvu. Nepovedlo se jim to, Sověté se ubránili. Jaký to mělo 

důsledek na ty vojáky?"). I tuto otázku lze jistě zodpovědět bez pochopení, 

přesto se jistě nejedná o typickou otázku podporující memorování 

5) Napište, co víte - tuto otevřenou otázku také učitelka nepoužívá příliš často. 

Příkladem je otázka z písemky na „Přepadení SSSR". „Napište si Leningrad, 

dnes Petrohrad. Napište vše, co víte o Leningradu a druhé světové válce. Jakou 

úlohu sehrál?" Žáci mají možnost uplatnit všechny své znalosti, které se 

naučili. V tomto případě budou mít podle mého názoru výhodu žáci, kteří se 

snaží do tématu proniknout. Ti budou schopni zřejmě napsat více informací. 

Ale i žáci, kteří informace pouze memorují, budou schopni na tuto otázku 

uspokojivě odpovědět. 

6) Vlastní názor - tento typ zadání jistě podporuje užívání elaboračních strategií. 

Zde si žáci nevystačí jen s memorováním poznatků, musí se k tématu nějakým 

způsobem postavit a interpretovat ho. Příkladem může být otázka z písemky 

na téma „Cesta k mnichovské zradě": „Požadavky z Mnichova mohl prezident 

odmítnout. Přesto je však přijal. Uvažuj, co ho k tomuto rozhodnutí vedlo. Co 

mu asi odpůrci tohoto rozhodnutí vytýkali? Jak by ses rozhodl na místě 

prezidenta ty? " 

Učitelka také v písemkách zadává různé typy úkolů. Kromě „klasických" otázek 

žáci musí doplňovat text, rozhodovat o platnosti výroků, zakreslovat zadané informace 

do mapek, vyplňovat tajenky či řadit události chronologicky. Zatímco v „klasických" 

otázkách se učitelka dle mého názoru dotazuje spíše na základní informace, bývají ostatní 

úkoly poměrně podrobné. Řada těchto úkolů se objeví již v hodinách, a tak při písemce jde 

již o jakési opakovaní. Otázkou je, zda tento postup nevede u žáků pouze k memorování 

odpovědí beze snahy pochopit smysl, případně k tvorbě taháků. Ostatně tento postup 

uplatňuje Bára, kdy na tahák píše pouze odpovědi „ano, ano, ano, ne...". S vysokou 

pravděpodobností nebude jediná ze třídy. 

Pokusme se nyní shrnout požadavky učitelky na žáky a co z nich vyplývá 

Pro strategie žáků. Po žácích je požadováno naučit se poměrně velké množství faktů. 

Nutno však podotknout, že písemné práce se píší z kratších úseků učiva. Přesto však toto 
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množství může u žáků podporovat učení se J e n na písemku", kdy se žáci nesnaží 

zapamatovat si fakta dlouhodobě. Otázky zaměřené na data či na výčty faktů budou u žáků 

podporovat spíše memorovací strategie. Na druhou stranu, žáci mají v písemkách 

i vysvětlovat pojmy či vyjadřovat se k historické události. Při hodinách zařazuje informace 

do kontextu. To vše naopak může u žáků podporovat strategie s cílem proniknout 

ke smyslu látky, k pochopení. Učitelčin výklad tedy žáky zřejmě „nenutí" používat jediný 

typ učebních strategií, vedoucí ať už k memorování či k hlubšímu porozumění dané látky. 

6. Strategie učení úspěšných, průměrných a neúspěšných 
V r . o 

zaku 
V této kapitole se pokusím z analýzy rozhovorů, pozorování, výsledků 

experimentální úlohy a sešitů identifikovat, popsat a klasifikovat učební strategie 

vybraných žáků. V závěru výsledné informace shrnu a budu učební strategie žáků 

srovnávat s cílem nalézt souvislost mezi těmito strategiemi a školní úspěšností. 

6.1 Adam: Když to čtete pořád dokolečka, tak vám to ještě třeba 
vypadne 

Adam (15 let) patří mezi nej lepší žáky ve třídě. Do této třídy se dostal spíše 

nedopatřením. Při rozřazovacích testech z neznámých důvodů neuspěl a když se zjistilo, že 

„má m víc", už do paralelní třídy nechtěl. Podle učitelky je tak jeho výkon horší, než kdyby 

byl v druhé třídě. V současné třídě je nej lepší i bez vynaložení větší energie, a tak podle 

učitelky nemá potřebu se učit více. Z dějepisu mu vychází dvojka. 

V době, kdy probíhalo pozorování ve výuce, nebyl Adam ve škole přítomen. Data 

prezentovaná v následujícím textu vycházejí tudíž především z rozhovoru a dále pak 

z analýzy experimentální úlohy a z analýzy Adamova sešitu na dějepis. 

6.1.1 Adam a jeho kognitivní strategie 

Adam nevnímá učení se jako něco obtížného. Učení mu jde a je to patrné i z jeho 

přístupu k učení. Na otázku, jakým způsobem postupoval při učení se experimentální 

úloze, napsal: „Já jsem nijak nepostupoval, já jsem si to pouze 2x přečetl a to je vše." Je 

patrné, že Adam se často učí tak nějak mimochodem, prostě „mu to do té hlavy vejde". To 

se dle mého názoru odráží i v podobě jeho učebních strategií. Neznamená to však, že by 

nevyužíval žádné učební strategie. Právě naopak, některé z jeho strategií v takové podobě 

jako u Adama nenalezneme u žádného z jeho spolužáků. 

Adam se na písemné práce učí obdobně jako při učení se experimentální úloze. 

Určité rozdíly však přeci jen pozoruje. „ Tak na písemky se učím jinak, protože to už mám 
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napsaný v sešitě zápis od učitele a to už jsou vypíchnutý ty nejdůležitější věci. Takže se to 

vlastně musím naučit všechno." Adam se tedy podobně jako ostatní žáci učí ze sešitu 

všechno, jeho důvody jsou však jiné než např. u Davida. Adam má na rozdíl od jiných 

žáků potřebu rozlišovat důležité od nedůležitého, podstatné od méně podstatného. 

V experimentální úloze se to projevilo jeho snahou vytáhnout si z textu nej důležitější body. 

Využívá k tomu návod, který mu poskytnul jeden z učitelů. „ Vtom textu, jak jsme se měli 

naučit... tam bylo - kdy přijel, co udělal, co se snažil dělat. Potom tam bylo, co dělal 

v nějaké době a potom tam byl na něho ten atentát. Tam bylo třeba důležitý ten datum, kdy 

přijel, ...co tady udělal, o co se snažil a potom ty dny toho atentátu. To bylo důležitý. " 

Důležité informace chápe jako záchytné body, ze kterých vycházejí další, méně 

důležité informace, nebo, jak říká Adam, „a potom se od toho odvíjí ty další poznámky". 

Výběr důležitých informací Adamovi usnadňuje kromě výše uvedeného návodu také 

zvýraznění těchto informací, ať už jde o tučné znázornění v učebnici nebo zdůraznění dané 

informace učitelem, podtržení na tabuli apod. To samozřejmě zpřehledňuje situaci i dalším 

žákům, Adam však výše uvedené výslovně uvádí a také zřejmě využívá k orientaci 

a výběru důležitých informací. V sešitě se Adamova snaha rozlišovat důležité informace 

projevuje ve formě podtrhávání podnadpisů, zvýrazňování letopočtů a vlastně i členěním 

poznámek v sešitě v rámci podnadpisů. Poslední jmenované je sice z velké části dáno 

způsobem zápisu, který je typický pro celou třídu a zejména pro paní učitelku, Adam jej 

však nechápe jako cosi bezúčelného, ale jako způsob zobrazení toho, jak se méně důležité 

poznámky „odvíjejí" od těch hlavních. Proto můžeme dle mého názoru chápat členění 

poznámek jako Adamovu strategii. 

Adam charakterizuje svoje učení na písemné práce (a jak z rozhovoru vyplývá, tak 

také své učení všeobecně) ve zkratce takto: „Já si to nejdřív přečtu, pak si to promítnu 

v hlavě a když mi tam něco vypadne, tak si teprve začnu probírat, co mi tam vypadlo." 

U Adama existuje zřejmé propojení toho, co si pamatuje z hodin či exkurzí, s tím, jak se 

připravuje na zkoušení a písemné práce. Také ostatní žáci většinou tvrdí, že si z hodin 

pamatují docela hodně, ale jen u Adama je tím významně dotčeno jeho učení. První čtení 

textu v sešitě má podle všeho několik funkcí. Za prvé, jistě slouží jako opakování probrané 

látky, jako určitá forma memorování poznatků. Vzhledem k dalšímu Adamovu postupu je 

však nepravděpodobné, že by jedno přečtení textu samo o sobě stačilo k tomu, že by se 

Adam něco zpaměti naučil. Za druhé, slouží toto přečtení k tomu, aby si Adam ujasnil, 

jakou látku si během učení bude osvojovat, co vše je předmětem následného učení. 

Za třetí, si během tohoto čtení již vybírá, co je třeba se naučit a co již umí z hodin. Tento 

výběr pak ověřuje a upravuje v rámci následné kontroly, podle Adama „promítání si 
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v hlavě". Tato funkce se výrazně projevila během učení se experimentální úloze. Adam 

na otázku, jak z textu vybíral důležité informace, odpovídá: „Jak já jsem si to četl, tak jsem 

si tam něco našel." Toto první čtení tedy neslouží jen k memorování, ale také právě 

ke zmiňovanému výběru důležitých informací. 

Podíváme-li se na Adamovy učební strategie blíže, vypadá typické Adamovo učení 

dějepisu na ústní či písemné zkoušení takto: 

1) První čtení - slouží k opakování, prvotní orientaci v textu a k výběru 

informací, které je třeba se naučit (důležité nebo ty, které si Adam 

nepamatuje). 

2) První vybavování si informací („promítání si") - po prvním čtení Adam 

kontroluje, které informace si pamatuje a které se musí ještě naučit. 

Adam si vybaví, prip. přečte podnadpis a pak se k němu snaží vybavit co 

nejvíce informací. To, co „si promítne v hlavě", pak srovnává se sešitem. 

Informace, které si nezapamatoval, se stávají materiálem pro druhé čtení. 

3) Druhé čtení („přebírání si") - Adam si čte již jen to, co je důležité nebo 

to, co si nepamatuje. Látku si během tohoto čtení dělí a čte text 

po jednotlivých kapitolách. 

4) Druhé vybavování si informací - druhé závěrečné „promítání" slouží 

ke kontrole, zda si Adam všechny informace řádně osvojil. Vybavené 

informace jsou opět srovnávány se sešitem. 

5) Jako formu opakování někdy využívá i zkoušení spolužáků 

před písemkou. Adam k tomu říká: „Tak to si můžu zapamatovat nějaký 

ten letopočet, co mi vypadl." Zkoušení spolužáků probíhá v zásadě podle 

stejného schématu jako „promítání si v hlavě", tzn. slovy Adama: „Já 

řeknu ten velkej nadpis, potom řeknu třeba ten podnadpis a oni musí říct, 

co tam k tomu je. " 

Strategii přečtení-kontrola-přečtení-kontrola lze jistě chápat výhradně jako strategii 

memorování. Domnívám se však, že v případě Adama to není tak jednoznačné. Adam 

nechápe své učení jako jakési „drcení". Právě naopak, tento způsob učení vnímá Adam 

jako nepříliš efektivní. „Když to čtete pořád dokolečka, tak vám to ještě třeba vypadne, " 

říká. Není třeba se informace naučit ve stejném pořadí, mohou být prohozené, stačí, když 

»to dává stejný smysl". V tom se Adam výrazně liší od jiných žáků, kteří se text učí jako 

jakousi dlouhou básničku. Dle mého názoru je Adamův přístup z velké části důsledkem 

toho, že mu učení jde dobře. Otázkou je, zda jeho strategie „2x si to přečtu a to je vše" 
bude i nadále efektivní na vyšších stupních škol, kde bude učiva přibývat. Je 
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pravděpodobné, že tuto strategii bude muset do budoucna pozměnit nebo rozšířit o další 

prvky, aby uspěl. 

Ne vše se Adam učí zcela bez problémů. Jak uvádí, občas mívá problémy 

zapamatovat si některé letopočty. Ani zde se však Adam neuchyluje jen k neustálému 

opakování si. Adam popisuje učení se „těžkých" letopočtů takto: „Nejdřív jsem se zkoušel 

z těch lehčích, co jsem si pamatoval. Pak jsem si tam přidal, co jsem si nepamatoval, a pak 

už to šlo, když si to zařadím mezi časový úsek, co si pamatuju. Já mám takovou řadu, 

udělám si z těch letopočtů. A když mi něco vypadne, nějaký ten letopočet, tak jak já to mám 

takhle za sebou, tak si pamatuju, co se stalo. Tak se mi vybaví, co se stalo mezi tím." 

Při učení se letopočtů se snaží Adam dávat data do souvislostí, neučí se je jako údaje 

vytržené z kontextu. Díky tomu dokáže v případě, že letopočet zapomene, alespoň 

odhadnout, kdy daná událost proběhla. 

Skutečnost, že si Adam naučené nepamatuje jako přesný záznam událostí, ale jde 

mu především o smysl, význam učeného textu, lze pozorovat i na jeho odpovědích 

na otázky v experimentální úloze. Je patrné, že je schopen ze zapamatovaných informací 

vytvořit nový smysluplný text, který, až na nepřesnost v závěru druhé odpovědi, odpovídá 

v údajích textu původnímu. Ostatně ona nepřesnost je pouze dokladem toho, že ,jen 

dvakrát přečíst" Adamovi nestačí k přesnému zapamatování, že nejde jen o memorování. 

6.1.2 Adam a jeho metakognitivní strategie 

V rámci Adamova učení lze vypozorovat i některé metakognitivní strategie. Je 

patrné, že na začátku svého učení odhaduje čas, který do učení musí vložit. To podle mého 

názoru vyjadřuje, když říká: „Já si to radši udělám dřív, aby kdyby to se protáhlo tak nějak 

na dýl, abych to stihnul do večera... Takže si to udělám radši dřív než později." Další 

metakognitivní strategii využívá během prvního čtení, kdy sleduje, co z daného textu už 

umí a co bude ještě třeba se naučit, a následně podle toho plánuje svůj další postup (zda či 

kolikrát bude třeba text ještě číst, zdaje nutné vybírat podstatné informace apod.). 

Během čtení a učení textu dále monitoruje chápání textu a pokud odhalí 

nesrovnalost, snaží se u kamarádů zjistit, kde se stala chyba (reparační strategie dle 

Hnilicy, viz výše). 

V závěru učení pak Adam vyhodnocuje, do jaké míry učení úspěšně proběhlo. 

Srovnává se sešitem, zda si v hlavě vše správně „promítnul", a rozhoduje se, zda už může 

učení zanechat. 

Je pravděpodobné, že Adam využívá během svého učení další strategie, které 

v rozhovoru nezmiňuje a které během svého učení užívá neuvědomované. 

48 



6.1.3 Zařazení Adamových strategií do předchozích klasifikací a konceptů 

Pokusme se nyní zařadit Adamovy učební strategie do kontextu některých dříve 

zmiňovaných klasifikací či konceptů. Nejdříve se podívejme na nejčastější dělení 

kognitivních strategií na povrchové a hloubkové. Na první pohled Adamovy strategie 

(čtení textu, snaha vybavit si naučené informace, kontrola vybavených informací se 

sešitem) spadají do strategií povrchových. Domnívám se však, že zejména první čtení textu 

je v případě Adama nejen strategií zaměřenou na memorování, ale také částečně strategií 

elaborativní, kdy se snaží propojovat dříve naučenou látku z hodiny s tou, kterou se teprve x 

musí naučit. Stejně tak jeho způsob učení letopočtů nelze jednoznačně zařadit mezi 

strategie povrchové. Zvýrazňování a strukturace textu pak již jasně patří mezi strategie 

hloubkové. Adamovy strategie tak stojí na jakémsi pomezí mezi strategiemi povrchovými 

a hloubkovými. Formálně vzato, jsou jeho strategie spíše povrchové. Při hlubším pohledu 

je však patrná Adamova snaha pochopit smysl dané látky a rozlišovat podstatné a méně 

podstatné informace. 

Tabulka 1: Adamovy strategie zařazené do klasifikace OMISE (HNILICA, 1992) 

popisované strategie v dané kategorii 

0 strategie 

první přečtení textu a první vybavování si informací jako způsob orientace v tom, co je 

ještě třeba se naučit 

M strategie 

první i druhé přečtení textu 

první i druhé vybavování si informací 

zkoušení spolužáků 

čtení a vybavování si letopočtů 

1 strategie 

podtrhávání, zvýrazňování letopočtů a strukturace textu v sešitě 

vyhledávání důležitých informací v textu podle „osnovy kdo-kde-kdy-proč-co chtěl-jak 

to dopadlo" 

S strategie 

E strategie 

první přečtení textu a první vybavování si informací jako způsob propojení toho, co už 

umí a co je ještě třeba se naučit 

tvorba řady a zařazování letopočtů do kontextu při učení se letopočtů 

U ^ ' / - t i C* * 



Zařazení Adamových strategií do klasifikace OMISE (HNILICA, 1992) je 

zobrazeno v Tabulce 1. Je patrné, že v rámci této klasifikace Adam disponuje při svém 

učení v dějepise všemi typy strategií s výjimkou strategií sumarizujících, které v rozhovoru 

nikdy nezmiňuje. Ve srovnání např. s Davidem ovládá Adam tedy poměrně široký 

repertoár kognitivních strategií. 

Tabulka 2: Adamovy strategie zařazené do fází učení 

popisované strategie v dané kategorii 

kognitivní strategie metakognitivní strategie 

začátek učení úprava poznámek v sešitě (podtrhávání, 

zvýrazňování, členění) 

první přečtení textu (včetně výběru 

důležitých informací) 

první vybavování si informací 

odhadování času nutného pro naučení 

látky 

plánování postupu během prvního čtení 

v průběhu učení druhé čtení 

učení se letopočtů 

monitorování chápání textu 

reparační strategie 

konec učení druhé vybavování si informací 

zkoušení kamarádů 

vyhodnocování, zda byl splněn cíl učení 

V Tabulce 2 jsou Adamovy strategie rozděleny podle fází učení, v nichž jsou 

uplatňovány. Při pohledu do tabulky je zřejmé, že Adam využívá množství strategií 

zejména na začátku svého učení. Je možné, že právě tato fáze je klíčová pro Adamovo 

úspěšné učení. Adam však nezanedbává ani ostatní fáze učení. 

Pokusme se ještě Adamovy strategie zařadit do Bloomovy taxonomie 

v Krathwohlově revizi (KRATHWOHL, 2002). To zobrazuje Tabulka 3. Jak již bylo výše 

řečeno, Adam se při svém učení nezaměřuje pouze na zapamatování si informací, ale také 

na jejich pochopení. To je patrné i z rozložení Adamových strategií v taxonomické tabulce. 

V dimenzi kognitivních procesů lze zařadit strategie do každé kategorie, podobné je to 

i v dimenzi znalostí. Rozložení strategií v taxonomické tabulce však vyplývá do určité 

míry i z povahy předmětu. V dějepise se dle mého názoru hůře uplatňují učební strategie 

v kategoriích Aplikace, Tvorba (dimenze kognitivních procesů) nebo Procedurální znalosti 

(dimenze znalostí). Přesto i takové strategie lze u Adama identifikovat. 

50 



Tabulka 3: Adamovy strategie zařazené do taxonomické tabulky (KRATHWOHL, 2002) 
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Přestože rozhovor ani jiné části výzkumu nebyly zaměřeny na sledování učebních 

individuálních preferencí podle Dunna a Dunnové, Adam spontánně některé své 

individuální preference zmiňuje. Pro zajímavost je níže uvádím: 

• Učí se převážně sám, někdy s vrstevníky 

• Preference auditivního a vizuálního příjímání informací. Adam si během 

učení čte nahlas a tvrdí, že se mu text tím i lépe pamatuje. 

• Preference odpoledne pro učení. Jak Adam říká, raději se to naučí dřív než 

později, protože ho nebaví učit se večer. 

Je pravděpodobné, že pokud by byl rozhovor tímto způsobem zaměřen, dozvěděli 

bychom se o Adamových učebních preferencích totéž, jako kdybychom použili dotazník 

LSI. Takto se dozvídáme pouze útržky. Domnívám se však, že pro pochopení Adamova 

učení jsou zmiňované preference zřejmě nejdůležitější. Informace o preferenci nábytku 

nebo teploty při učení by nám jeho učení o mnoho více nepřiblížily. 

6.1.4 Shrnutí Adamových strategií 
Adam, úspěšný žák, nevnímá své učení jako něco obtížného, často se učí mimoděk. 

Jeho učební strategie se na první pohled skládají pouze ze střídavého čtení a vybavování si 

informací. Nejde však o prostě memorování. Adam se snaží propojovat informace, které 

umí z hodin, s tím, co se má naučit, rozlišuje podstatné informace od méně podstatných, 

dokáže tyto informace vyhledat v textu a strukturuje své poznámky v sešitě. Adam 

při svém učení výrazně nezanedbává žádnou fázi učení, nejvíce propracovaný má zejména 

počátek svého učení. Své učení metakognitivně monitoruje, sleduje, zda se vše správně 

naučil. Adam tedy při svém učení využívá poměrně široký repertoár učebních strategií. 

6.2 David: Prostě se to chci naučit celý, co tam je 
David (15 let), žák vietnamské národnosti, patří mezi další úspěšné členy třídy. 

Respektive patřil, neboť v druhém pololetí 9. ročníku se učení, jak přiznává i on sám, příliš 

nevěnuje. Z dějepisu mu proto vychází trojka (oproti dvojce z předchozích období). Přesto 

bude pro účely této práce považován za úspěšného žáka. Dlouhodobě David vykazoval 

dobré výsledky a momentální výkyv je dán spíše jeho pocitem, že již není třeba 

na základní škole vykazovat žádné výsledky, než tím, že by se mu v učení přestalo dařit. 

David je však v hodinách i nadále aktivní. Ptá se, na otázky učitelky je schopen 

(a často i správně) odpovídat. 

52 



6.2.1 David a jeho kognitivní strategie 
Na rozdíl od Adama, David nechápe učení jako něco bezproblémového, poznatky 

nepřicházejí samy od sebe. Na učení je potřeba si sednout a věnovat svůj čas a energii. 

A tu David nevynakládá jen tak na něco. Látka ho musí bavit. Jak říká, když to člověka 

„ baví, tak mu to jde lip. Když třeba ho to nebaví, tak mu to jde hůř. " Dějepis Davida baví, 

a tak je (nebo spíše byl) ochoten se ho, na rozdíl od jiných předmětů, učit. „Dějepis, když 

jsou ty války, tak to se naučím, ale když třeba jsou ty politiky a takhle ty názvy, tak to je 

moc těžký. Ale je to lepší než třeba fyzika, než čeština. Je zábavnější pro mě určitě dějepis. 

Mě nějak baví. Ale třeba fyzika, čeština, přírodopis a takovýhle učení mě nikdy nejdou 

do hlavy. Ale dějepis, když chci, tak si na to sednu a naučím se to. A třeba češtinu, 

přírodopis, když si na to sednu, mě to trvá dýl nebo se to nenaučím vůbec ani. Ale dějepis, 

ten se naučím, když si na to sednu. " 

Přesto je patrné, že David rozlišuje jakési dvojí učení. To první, kdy se učí 

posloucháním v hodině, pamatuje si to, co ho zajímá. To druhé, kdy učí ze sešitu 

na písemku. Poznatky získané z tohoto dvojího učení jsou vzájemně oddělené a David 

nemá potřebu je propojovat. Jak jinak by mohl David vyřknout tak protichůdné výroky. 

„Ale dějepis se naučím rychle jako nazpaměť. Třeba naučím se jí a třeba když zítra 

nebudeme psát a za pár dní se to bude psát a nepročtu si to zase, tak to zase zapomenu. Já 

když se učím něco nazpaměť, tak mi to jde rychle, ale zapomenu to hned." Když je 

dotazován, zda si tedy něco z dějepisu pamatuje, říká: „Málo. Spíš ne. " Na druhou stranu 

ale tvrdí: „No, z těch hodin si třeba pamatuju. Třeba ten pán co dělal, kdo byl a takhle. 

Nebo třeba bitva, kolik tam zemřelo a takhle. Co mi přišlo, jako nevím, co mi jde do hlavy, 

tak to si zapamatuju. " 

Učení z hodin je tedy podobně jako u Adama něco bezproblémového. Něco prostě 

„do hlavy vejde" a už to tam zůstane. To zřejmě podporuje i Davidova aktivita v hodinách. 

Dějepis Davida zajímá (nebo alespoň války, jak tvrdí David), a tak při hodinách sleduje 

výklad a ptá se. Podle Davida to není v ostatních předmětech samozřejmostí. „ Třeba když 

v hodině paní učitelka vysvětluje, tak nevšímám si. Dělám třeba něco jinýho. Ale dějepis 

ne. Dějepis poslouchám paní učitelku, jak tam vykládá." 

Poznatky z hodin však nejde v písemkách využít. Na písemku je potřeba se naučit 

všechno ze sešitu. Základem Davidova učení je opakované čtení textu a opakování 

naučeného. Pokusme se nyní blíže popsat Davidovo učení. 

1) Přečtení celého textu - na začátku svého učení si David najde v sešitě, co se 

musí naučit. Tato část slouží k základní orientaci v látce, David se v této chvíli 

zřejmě tvoří časovou představu o tom, jak dlouho bude učení trvat (ačkoliv 
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David tvrdí, že si časovou představu nedělá - viz kapitolu o Davidových 

metakognitivních strategií). Není jisté, jak často tuto strategii používá. Při učení 

se experimentální úloze se David začal rovnou učit jednotlivé odstavce, aniž by 

si celý text předtím přečetl. Je tedy možné, že si text čte celý pouze výjimečně. 

2) Opakované čtení jednoho bodu - David si vybere krátký úsek z učiva, které se 

má naučit (nejčastěji jeden až dva body z osnovy v sešitě) a ten si několikrát 

za sebou přečte. Čte si vše slovo od slova, nevybírá důležitější informace. 

3) Kontrola naučeného bodu - po vícečetném přečtení bodu si David kontroluje, 

zda vše správně naučil. David popisuje kontrolu takto: „Že si vezmu sešit 

a třeba zeptám se na tu otázku - kdy to bylo a takhle. Řeknu si to. ... Když zavřu 

sešit, řeknu to dobře, tak zase pojedu na to další. Když si to řeknu špatné, tak si 

to zase zavřu a řeknu si to." Tento bod tedy David opakuje do té doby, dokud 

se vše dobře (tj. nazpaměť) nenaučí. 

4) Dále opakované čtení druhého, třetího, čtvrtého...n-tého bodu - po naučení 

prvního bodu si David vícekrát čte bod druhý, zkontroluje si naučení a učí se 

bod třetí atd. Tímto způsobem projede celý text. 

5) Kontrola naučeného bodu (druhého, třetího, čtvrtého...n-tého) 

6) Zkoušení kamarádem - na závěr předává sešit kamarádovi nebo sestřenici 

a ten/ta ho vyzkouší. Kamarád jej opět zkouší po jednotlivých bodech a David 

mu říká vše, co je o daném bodě v sešitě. Jestliže David vše umí, tímto bodem 

jeho učení na písemku končí. 

7) Čtení bodů, které si nepamatuje - jestliže při zkoušení kamarádem David zjistí, 

že něco neumí, znovu si pročte body, které si nezapamatoval. Propojení tohoto 

opakování se zkoušení kamarádem popisuje David takto: „ Tak to přeskočím, ať 

mě vyzkouší dál. To, co neumím, si pročtu nebo se to nějak naučím. On mě 

vyzkouší od začátku do konce a co nebudu vědět, to se musím naučit." David si 

již při zkoušení vybírá to, co se musí ještě naučit. 

8) Závěrečné zkoušení kamarádem - po znovunaučení se nechává ještě znovu 

vyzkoušet kamarádem. Kamarád ho opět zkouší celý text, od začátku až 

do konce. David tento způsob zdůvodňuje: „Abych na to nezapomněl. " Jestliže 

už látku ovládá, učení zanechává. Pokud ne, tzn. že vše neumí nazpaměť, znovu 

si čte, co neumí a nechává se vyzkoušet, dokud se vše „dobře" nenaučí. 

David se látku učí nazpaměť, nesnaží se o pochopení a propojení poznatků. „Prostě 

se to chci naučit nazpaměť to celý, co tam je." Jeho cílem je naučit se celý text jako 

jakousi dlouhou básničku, slovy Davida „úplně jako nazpaměť". David nerozlišuje 

54 



důležité od méně důležitého. Tomu odpovídají i jeho poznámky v sešitě. David si příliš Uá V r 

nepodtrhává; a pokud ano, tak pouze nadpisy nebo podnadpisy. Zvýrazňování důležitých 

bodů považuje za zbytečné, „protože se to stejně naučím celý". Podtrhávání je pouze 

způsob, jak udělat sešit pěkný, aby se líbil učitelce. Důvodem, proč se také učí zcela 

všechno, je podle Davida skutečnost, že se učitelka v písemkách vždy neptá na to 

nejdůležitější. „Protože nevíme, co bude zkoušet paní učitelka. Někdy zkouší to důležitý 

a někdy třeba, co není ani vůbec nic. " David se v požadavcích učitelky neorientuje, a proto 

volí memorování, jako způsob, jak se s těmito požadavky vyrovnat. 

To, že David obvykle při učení nerozlišuje důležité informace, neznamená, že 

informace od sebe vůbec nedokáže nějakým způsobem rozlišovat. Při učení se 

experimentální úloze byl konfrontován s takovým množstvím textu, který se nedokázal 

(a také nechtěl) v daném čase nazpaměť naučit. Proto začal vybírat, kterým informacím 

bude více věnovat pozornost. „A když...kde to bylo třeba zajímavý nebo tak nějak, tak jsem 

si to přečetl třeba i vícekrát." Kritériem pro výběr informací je spíše zajímavost než 

důležitost. To ostatně potvrzuje jeho výběr. Za důležité považuje David: „Třeba že 

za vlády toho Hendricha bylo zastřeleno třeba 404 lidí, ale potom bylo třeba míň už... 

Nebo co chtěl Heydrich docílit, co chtěl v Český republice. Co tady chtěl udělat a tak. Jak 

tady vládnul." Je patrné, že směšuje podstatné s méně podstatnými informacemi. To se 

odrazilo i v odpovědích v experimentální úloze. David si pamatuje pouze útržky, detaily, 

které ho zaujaly. Důležité je to, co je zajímavé. 

Jak již bylo výše naznačeno, David má velmi rozpracované memorovací strategie. 

Dalším způsobem memorování je učení letopočtů a obtížných jmen. „ Třeba letopočty si to 

píšu vícekrát na papír. Když si píšu, tak si to zapamatuju lip... Tak si to napíšu třeba 

desetkrát, dvacetkrát, třicetkrát na papír. A když jo, tak se to naučím. " Principiálně je toto 

učení podobné tomu, když se učí ostatní text. I tentokrát si danou informaci několikrát 

opakuje. Opakování je základem Davidova učení. 

6.2.2 David a jeho metakognitivní strategie 

David v rozhovoru metakognitivní strategie příliš nezmiňuje. Přesto se domnívám, 

že v jeho učení lze nějaké vypozorovat. David tvrdí, že si nedělá žádnou časovou představu 

o tom, jak dlouho se bude učit. Na druhou stranu, ví, že na písemku z dějepisu se připraví 

asi za hodinu. David má tedy určitou časovou představu na začátku svého učení. 

V průběhu svého učení David monitoruje, kolik už umí a kolik je třeba se ještě 

naučit, a podle toho upravuje svůj další postup. Tuto strategii využívá zejména při kontrole 

naučeného a při zkoušení kamarádem. David říká: „On (kamarád - pozn. L.Ch.) mě 

vyzkouší od začátku do konce a co nebudu vědět, to se musím naučit." David tedy musí 
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neustále sledovat a pamatovat si, co neuměl, aby si to později mohl vyhledat a naučit. 

Naopak, David zřejmě nemonitoruje chápání textu. David tvrdí, že nikdy při čtení textu 

nenarazil na místo, kterému nerozuměl, které se neshodovalo s tím, co si pamatoval. Je 

samozřejmě možné, že chápání textu monitoruje a opravdu nikdy nenarazil na problém. 

Pravděpodobnější však je, že tuto metakognitivní strategii David prostě nevyužívá nebo 

využívá nedostatečně. Tomu nasvědčuje i jeho způsob učení, založený na memorování 

beze snahy pochopit smysl, rozlišovat důležité. David nepotřebuje text chápat, chce se ho 

, jen" naučit. 

V závěru učení David vyhodnocuje, zda se text dostatečně naučil, zda splnil cíl, 

který si stanovil. Jestliže se vše „dobře" (tj. nazpaměť) naučil nebo už se mu nechce učit 

dál, učení zanechává. 

6.2.3 Zařazení Davidových strategií do předchozích klasifikací a konceptů 
Opět se pokusme zařadit Davidovy kognitivní a metakognitivní strategie 

do různých klasifikací. Budeme-li rozlišovat strategie na povrchové a hloubkové, budou 

patřit jeho strategie jednoznačně mezi strategie povrchové. David se nesnaží proniknout 

pod povrch učiva, učí se pouze pro účely napsání písemné práce nebo zkoušení. 

Opakované čtení, kontrola naučeného, snaha znát text slovo od slova, to je jasný příklad 

povrchového přístupu k učení. Davidovým cílem je naučit se vše zcela nazpaměť a zdá se, 

že je v tom opravdu dobrý. 

Při pohledu do Tabulky 4, kde je zobrazeno zařazení Davidových strategií 

do klasifikace OMISE (HNILICA, 1992), je patrné, že David využívá pouze strategie 

orientace a memorování textu. Ostatní strategie nepotřebuje. Není třeba identifikovat 

hlavní myšlenku, když se to stejně musí naučit všechno. Jak již bylo řečeno výše, David je 

dobrý v memorování, a proto má nejvíce propracovány memorovací strategie. 

V Tabulce 5 jsou Davidovy strategie rozděleny podle fází učení, v nichž jsou 

uplatňovány. David, podobně jako Adam, využívá strategie ve všech fázích učení. 

Na rozdíl od Adama, využívá nejvíce strategií v průběhu učení. I to je dle mého názoru 

odrazem skutečnosti, že se David soustředí na memorování poznatků. 
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Tabulka 4: Davidovy strategie zařazené do klasifikace OMISE (HNILICA, 1992) 

popisované strategie v dané kategorii 

O strategie 

přečtení celého textu 

výběr, co je třeba se naučit 

M strategie 

opakované čtení textu 

opakované psaní letopočtů, jmen na papír 

kontrola naučeného 

zkoušení kamarádem/sestřenicí 

I strategie 

S strategie 

E strategie 

Jestliže zařadíme Davidovy strategie do taxonomické tabulky (KRATHWOHL, 

2002; viz Tabulku 6), zjistíme, že v dimenzi znalostí se jeho strategie nacházejí pouze 

v kategorii Znalosti faktů a Metakognitivní znalosti. David se nesnaží o propoj ování svých 

poznatků, což ukazuje i dimenze kognitivních procesů. Davidovy strategie nalezneme 

v kategorii Zapamatování, Evaluace a Tvorby, na rozdíl od Adama, chybí strategie 

v Pochopení a Analýze. Z tabulky je opět patrné Davidovo jednostranné zaměření 

na memorování poznatků. 

Tabulka 5: Davidovy strategie zařazené do fází učení 
popisované strategie v dané kategorii 

kognitivní strategie metakognitivní strategie 

začátek učení přečtení celého textu 

výběr toho, co je třeba se naučit 

odhadování času nutného pro naučení 

látky 

v průběhu učení opakované čtení jednotlivých částí 

opakovaná kontrola naučeného 

opakované psaní letopočtů, jmen na papír 

monitorování, co je třeba se ještě naučit 

konec učení zkoušení kamarádem/sestřenicí vyhodnocování, zda byl splněn cíl učení 
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Tabulka 6: Davidovy strategie zařazené do taxonomické tabulky (KRATHWOHL, 2002) 

Znalosti faktů Konceptuální znalosti Procedurální znalosti Metakognitivní znalosti 
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Na závěr analýzy Davidových strategií se opět pokusme identifikovat jeho učební 

individuální preference. Z rozhovoru s ním vyplývá, že David preferuje: 

• Učení se s vrstevníky 

• Preference vizuálního učení, příp. kinestetického. David se lépe učí, pokud 

si letopočty nebo obtížná jména může opakovaně psát na papír. 
c 

• David ke svému učení potřebuje výraznou motivaci. Musí mít potřebu se ^ 

látku naučit, nebo (či spíše a) ho látka zajímá. Co Davida nezajímá, to má / 

potíže se naučit. 

6.2.4 Shrnutí Davidových strategií t 

David, úspěšný žák, se ve svém učení soustředí na memorování poznatků. Alespoň 

při své přípravě na písemky. Nesnaží se látku pochopit, jde jen o to, vše se dobře, 

tj. nazpaměť, naučit. Tomu odpovídají i jeho strategie. Těžiště Davidova učení je 

v opakovaném čtení a následné kontrole kratších úseků textu. Na závěr se často nechává 

zkoušet z celé látky kamarádem. Je patrné, že David se soustředíc ha kontrolu naučeného. 

S tím souvisí i jeho metakognitivní strategie - během učení monitoruje, co již naučil, 

a v závěru vyhodnocuje, jak jeho učení dopadlo. U Davida se však prakticky nevyskytují 

elaborativní strategie. 

6.3 Bára: Já si to několikrát přečtu a pak se mi to v tý hlavě 
všechno postupně vybaví 

Bára (16 let) patří mezi neúspěšné žáky ve třídě. Na vysvědčení vychází Báře 

čtyřka, podle vyjádření učitelky „horší" čtyřka. Pohybuje se tak na hranici propadnutí. 

Přesto patří Bára v hodinách mezi aktivní žáky. Do výuky se zapojuje, ptá se 

a snaží se odpovídat na otázky (i když většinou nesprávně). 

6.3.1 Bára a její kognitivní strategie 

U jediné Báry se objevuje velký rozpor mezi tím, jak se učila (nebo by se učila) 

experimentální úlohu, a tím, jak se připravuje na běžné písemky a zkoušení. Zatímco při 

učení se experimentální úloze zmiňuje systém memorovacích strategií podobný těm 

Davidovým, její běžné učební strategie se v zásadě omezují na opakované čtení celého 

textu (a tím se blíží spíše Adamovi). Bára tento rozdíl vysvětluje následovně: „Protože 

tenhle text vlastně, kdybych ho měla umět, tak ho musím umět vlastně doslovně. A na tu 

písemku tam jenom vlastně i popsat je dobrý." Učení se na písemky nechápe jako 

doslovnou reprodukci textu ze sešitu. Báře jde spíše o zachycení smyslu učené látky, 

o převedení textu do vlastní řeči. Domnívá se, že to je přesně to, co od ní učitelka 

vyžaduje. „ U pančelky je spíš důležitý odpovědět vlastním slovem. " Podle mého názoru 
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ac 

může být důvodem pro rozdíl toho, jak by se učila a jak se učí, i skutečnost, že Bára nemá 

potřebu vkládat do učení tolik energie. Dokládá to i způsob, jakým se Bára staví 

k obtížným a „nezajímavým" informacím, které by se na zkoušení měla naučit. Pamatuje si 

pouze to, co je pro ni zajímavé,a to ostatní (zejména letopočty) „prostě vypustí". Báře stačí 

se naučit tak, „abych prostě napsala tu písemku. Dostatečně. " Nepotřebuje jedničku tak, 

jak by si přála učitelka. 

Běžné Bářino učení se soustředí zejména na opakované čtení textu. Zkusme si jej 

nyní blíže popsat: 

1) Vyhledání látky, kterou je třeba se naučit 

2) Opakované čtení celého textu - Bára si při čtení text nijaký nečlení, ^ 

nerozlišuje podstatné od méně podstatného. Mezi prvním a dalšími 

čteními nejsou žádné větší rozdíly. Přesto nelze tuto strategii omezit na 

„pouhé čtení". Podobně jako u Adama plní toto opakované čtení více 

funkcí. Za prvé, je to jistě způsob opakování poznatků. Bára však 

zmiňuje i další momenty. Za druhé, při čtení sleduje, zda už některé 

informace nezná z hodiny. Na to zřejmě upozorňuje, když říká: „Na tu 

písemku si několikrát za sebou přečtu a tam můžou být i vlastně slova, co 

si vybavím z hlavy. " Za třetí, při čtení sleduje, co už si zapamatovala. Jak 

jinak by určila, že již může učení zanechat, když většinou nevyužívá 

žádné kontroly. Učení při běžných písemkách ukončuje právě v této fázi. 

3) Zkoušení matkou - pokud je písemka nebo zkoušení důležité, nechává se 

Bára vyzkoušet od matky. I v této fázi je učení spíše pod kontrolou Báry, 

která instruuje svou matku, na které otázky se má ptát. „Já jí to všechno 

řeknu. Řeknu jí přibližně ty otázky, co by tam mohly být. A když ne, tak si 

z toho udělá nějaký otázky a prozkouší mě." Když Bára zjistí, že látku 

stále ještě neumí, dá si na chvíli přestávku a vrací se k opakovanému 

čtení celého textu. 

Bára jen zřídka využívá při svém učení kontrolu. Jak poznává, že už se látku 

naučila, popisuje takto: „Když už mi přijde, že si to pamatuju." Učení kontroluje jen, když 

je zkoušení důležité. V ostatních případech Bára spoléhá na to, že se jí poznatky při 

písemce „vybaví". „Já se to jako spíš neučím, já si to jako několikrát přečtu a pak se mi to 

v tý hlavě všechno postupně vybaví. Když vidím tu otázku, tak se mi vybaví odpověď. " Bára 

zřejmě učení vnímá jako proces, kdy se v hlavě nějaké poznatky nějak uchytí. Pak už stačí 

si z hlavy poznatek „vybavit" nebo (pokud se učení nedaří) „vycucat". „Jó, když to prostě 

do tý hlavy nepoleze, tak budu muset z tý hlavy něco vycucat." Učení není podle Báry nic 
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náročného. Jen je třeba dávat pozor nebo nad učením sedět a na poznatky už si nějak 

vzpomene. A pokud je třeba učit se něco, co je příliš obtížné, stačí to vynechat. Bez 

takových poznatků se Bára může obejít. To, co je pro Báru důležité, si zapamatuje i bez 

většího úsilí. 

Pro srovnání uvádím postup, který Bára navrhovala pro učení se experimentální 

úloze. Jak vyplývá z rozhovoru, Bára jej však při učení často nevyužívá. A to přesto, že „ to 

zaručeně funguje ", jak tvrdí v experimentální úloze. 

1) Přečtení celého textu 

2) Opakované čtení prvního odstavce - na učení by se soustředila, učila by se 

„v klidu a pomalu". 

3) Opakované čtení druhého, třetího, čtvrtého ... n-tého odstavce 

4) Opakované čtení celého textu 

5) Odříkání si celého textu 

Je patrné, že Bára popisuje systém memorování podobný strategiím Davida. To 

odpovídá ostatně i cíli, který si v experimentální úloze stanovila - naučit se text zpaměti. 

Takovýto postup však předpokládá dostatek času, což potvrzuje i Bára. Zodpovědí 

v experimentální úloze (a vyplývá to i z rozhovoru) je evidentní, že se Bára text nazpaměť 

naučit nedokázala. Nepamatuje si žádné konkrétní údaje. S výjimkou informace o útoku 

na dětskou ozdravovnu, která ji zřejmě zaujala, ale kterou následně v odpovědi zasazuje 

do špatného kontextu. Naopak, její odpověď je založena spíše na obecných informacích, 

které skládá do nového smysluplného textu. Odpovídá „vlastním slovem" tak, jak je zvyklá 

z písemek. I v učení se experimentální úloze se tak projevují některé charakteristické rysy 

Bářina učení. 

Při učení se experimentální úloze si Bára zvýrazňuje všechna jména v textu. Tato 

strategie jí pomáhá lépe si jména zapamatovat. Na druhou stranu, Bára popírá, že by jí 

podtrhávání či zvýrazňování textu v sešitě učení usnadňovalo. Bára svému sešitu věnuje 

hodně pozornosti, její poznámky jsou barevné. „Protože chci, aby ten sešit byl k něčemu. 

Na střední ho třeba můžu potřebovat a chci, aby k něčemu vypadal." Takto zdůvodňuje 

svou úpravu sešitu Bára. Díky zvýrazňování vypadá sešit lépe, text podtrhává proto, že je 

podtržen i na tabuli. Bára zatím nechápe, že by ji úprava sešitu mohla pomoci při učení. 

Přesto spontánně v experimentální úloze zvýrazňovám jako strategii používá. 

Toto zvýrazňování však nemá za cíl odlišovat podstatné informace. Bára 

zvýrazňuje pouze jména, která sejí zřejmě hůře učí. Na první pohled vše nasvědčuje tomu, 

že Bára podstatné informace od méně podstatných nerozlišuje. Při opakovaném čtení 

jednotlivých odstavců si čte neustále slovo od slova, informace nevybírá. Bára rozlišuje 

61 



informace po svém. Na ty, které ji zajímají a které je ochotna se učit, a na ty, které 

považuje za zbytečné nebo příliš obtížné. Na ty první se při učení soustředí. Pokud ji látka 

zajímá, dává na exkurzích a při hodinách pozor, poslouchá výklad a ptá se. Je ochotná se 

i „drtit". Druhou skupinu informací, mezi které Bára zařazuje i všechny letopočty, 

„vypouští" a neučí se je. Někdy si je napíše na tahák, pokud ví, co v písemce přesně bude. 

Její taháky nejsou zjednodušené výpisky, jde o prosté sepsání odpovědí typu „ano, ano, ne, 

ano, ne", které bez otázek nedávají smysl. Jen výjimečně Bára zapisuje událost 

s letopočtem, kdy se odehrála. Bářin tahák je pouze způsob, jak napsat písemku, 

smysluplnému učení napomáhá jen stěží. Kritériem pro výběr informací je podobně jako 

u Davida zajímavost místo důležitosti. 

To neznamená, že by Bára zcela ignorovala požadavky učitelky. Naopak, Bára se 

snaží odhadovat, jaké otázky a okruhy se mohou v písemce vyskytnout. Tyto otázky pak 

navrhuje své matce, pokud ji zkouší. „Přeci jenom paní učitelka nám dává čtyři roky 

písemky, takže už nějak trošku vím, co by tam přibližně mohlo být, " říká Bára a pokouší se 

charakterizovat důležité informace pro písemku. Podle ní to nejsou data, ale „třeba nějaká 

bitva důležitá v tý historii třeba. Prostě fakt ty věci, který bysme si měli pamatovat do 

života... Proč šli do tý bitvy, kolik mrtvých v bitvě, kdy ta bitva byla, kdo proti komu... " 

Ačkoliv původně tvrdí, že data nejsou důležitá, následně je v okruhu důležitých témat 

zmiňuje. Je pravděpodobné, že by učitelka označila za podstatná témata, která je třeba znát 

na písemku i „do života", i jiné okruhy než Bára a jistě by se se všemi jejími odhady 

neztotožnila (např. s počtem mrtvých v bitvě). To však nic nemění na faktu, že odhad 

požadavků učitelky je důležitou součástí Báriných strategií. 

6.3.2 Bára a její metakognitivní strategie 

Kromě kognitivních strategií lze i v Bářině učení vysledovat některé metakognitvní 

strategie. Na začátku svého učení plánuje čas, který musí do učení vložit. „Jako když třeba 

mám ještě něco v plánu, tak si řeknu, že si hodinku, dvě budu učit a pak půjdu ven. A když 

si to ještě nebudu pamatovat, tak se to večer, až se vrátím, budu učit znova. Jako tak, dýl 

jak dvě hodiny se to učit nebudu. " Bára také odhaduje požadavky učitelky a možné otázky, 

které se v textu objeví. 

Během čtení sleduje, které informace si pamatuje z hodiny a které informace se již 

naučila. Na základě toho vyhodnocuje, zda už látku „dostatečně" umí a může již učení 

zanechat 
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6.3.3 Zařazení Báříných strategií do předchozích klasifikací a konceptů 
Nyní se pokusme opět Bářiny strategie utřídit a zařadit do některých klasifikací. 

Budeme však operovat jen se strategiemi, které Bára užívá při běžném učení. Postup, který 

uvádí při experimentální úloze, totiž zřejmě nevyužívá. Pokud bychom tyto strategie 

do tabulek zařadili, mohlo by to následně zkreslit srovnání strategií mezi jednotlivými 

žáky. 

Charakterizovat Bářiny strategie z hlediska dělení na povrchové a hloubkové není 

jednoduché. Její strategie jistě nejsou typicky povrchové. Bára se nesnaží poznatky jen 

memorovat. Vlastně se vůbec nesnaží je memorovat. Soustředí se jen na to, co ji zajímá, 

má snahu „převádět poznatky do vlastní řeči". Podobně nemůžeme její strategie nazvat 

prostě hloubkovými. Bára poznatky jistě interpretuje, nesnaží se však proniknout 

„pod povrch". Bářiny strategie jsou povrchové, aniž by byly zaměřeny na memorování, 

a jsou hloubkové, aniž by pronikaly do hloubky. Nelze je tak zařadit ani do jedné skupiny. 

Tabulka 7: Bářiny strategie zařazené do klasifikace OMISE (HNILICA, 1992) 

popisované strategie v dané kategorii 

0 strategie 

opakované čtení 

vyhledání toho, co je třeba se naučit 

M strategie 

opakované čtení textu 

zkoušení matkou 

I strategie 

S strategie 

E strategie 

opakované čtení textu jako způsob propojení toho, co už umí a co je ještě třeba se naučit 
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V Tabulce 7 je zobrazeno zařazení Bářiných strategií do klasifikace OMISE 

(HNILICA, 1992). Těžiště jejích strategií leží v orientačních a memorovacích strategiích. 

V tabulce je zmíněna i elaborační strategie - opakované čtení textu jako způsob propojení 

toho, co už umí a co je ještě třeba se naučit. Ve srovnání s Adamem však není tato strategie 

u Báry příliš rozvinuta. Bára ji využívá spíše mimochodem. Domnívám se proto, že ji 

nelze považovat za strategii, která by zásadním způsobem ovlivňovala výsledky Bářina 

učení. 

V Tabulce 8 jsou Báriny strategie rozděleny podle fází učení, v nichž jsou 

uplatňovány. V každé fázi lze nalézt nějaké učební strategie, které Bára užívá. Závěrečné 

zkoušení Bára ale užívá jen výjimečně. Je patrné, že tuto fázi učení Bára poměrně 

zanedbává. 

Tabulka 8: Bářiny strategie zařazené do fází učení 

popisované strategie v dané kategorii 

kognitivní strategie metakognitivní strategie 

Začátek učení vyhledání toho, co je třeba se naučit odhadování času nutného pro naučení 

látky 

odhad požadavků učitelky 

v průběhu učení opakované čtení textu monitorování toho, co už umí 

konec učení zkoušení matkou - výjimečně vyhodnocování, zda už si látku dostatečně 

pamatuje 

Zařazení Bářiných strategií do taxonomické tabulky (KRATHWOHL, 2002) je 

patrné z Tabulky 9. Strategie zde nalezneme v kategoriích Zapamatování si, Pochopení, 

Evaluace a Tvorba (dimenze kognitivních procesů) a v kategoriích Znalosti faktů, 

Konceptuálních znalostí a Metakognitivních znalostí (dimenze znalostí). Na rozdíl 

od Adama či Davida se Bářino učení soustředí na rekognici (Zapamatování si). Bára se 

nezaměřuje na memorizaci textu, projevují se u ní snahy poznatky interpretovat. To 

ukazují odpovědi v experimentální úloze. Skutečnost, že se Bára příliš nezabývá 

memorizaci, ukazuje i to, že s výjimkou méně častého zkoušení matkou je jedinou Bárinou 

strategií zaměřenou na Znalost faktů opakované čtení textu. 

Z rozhovoru s Bárou se příliš nedozvídáme o jejích učebních preferencích podle 

Dunna a Dunnové, přesto můžeme vysledovat následující: 

• Učí se převážně sama, někdy s dospělým (matkou) jako partnerem - během 

zkoušení Bára své matce radí, jak jí má zkoušet. Matka se v tomto případě 

neprojevuje jako autorita, ale právě jako partner. 
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Tabulka 9: Bářiny strategie zařazené do taxonomické tabulky (KRATHWOHL, 2002) 

Znalosti faktů Konceptuální znalosti Procedurální znalosti Metakognitivní znalosti 
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• Preference auditivního a vizuálního příjímání informací. Bára se učí buď 

čtením textu v sešitě nebo tím, že při hodinách „dává pozor". 

6.3.4 Shrnutí Bářiných strategií 
Cílem učení neúspěšné Báry není naučit se látku zpaměti. Naopak, předpokládá, že 

pokud si text několikrát přečte, odpověď si při pohledu na otázku „nějak vybaví". 

Nekontroluje své učení, stačí, když má pocit, že už si „to pamatuje". Základem jejího učení 

je tedy opakované čtení textu. Bára však látce nevěnuje příliš času, pokud se jí učení 

nedaří. Obtížné a nezajímavé informace vynechává, to „podstatné", tj. zajímavé, se totiž 

dokáže naučit bez problémů. V rámci svého učení Bára odhaduje požadavky, které na ně 

bude klást učitelka při následujícím zkoušení. Svůj odhad poté využívá při případném 

závěrečném zkoušení matkou. Bára nemá potřebu vyhovět v plné šíři těmto požadavkům, 

stačí, když se látku „dostatečně" naučí. 

6.4 Cyril: Já jsem ta kovej, že se to musim naučit prostě do detailů. 
Že to dělám jak básničku 

Cyril (15 let) patří společně s Bárou mezi neúspěšné členy třídy. Prospěchově je 

na tom ještě hůře než Bára. Na vysvědčení sice asi také dostane čtyřku, v současnosti ale 

prakticky propadá. V minulosti již musel dělat z dějepisu reparáty. 

Cyril přiznává, že v poslední době ho již dějepis příliš nezajímá. „Dřív mě bavil 

dějepis strašně moc, teď mě nějak nebaví. Prostě sedím v hodině a koukám a nějak jí 

neposlouchám, pančelku, vůbec nevím proč, nějak mě nebaví. " To dokládá i pozorování 

v hodinách. Cyril se během výkladu téměř neprojevuje. Je pravděpodobné, že na rozdíl 

od ostatních žáků bude možnost, že se látku naučí posloucháním v hodině, omezena 

na minimum. Cyril je tak z velké části odkázán na učení se z poznámek ze sešitu. 

6.4.1 Cyril a jeho kognitivní strategie 

Pro Cyrila není učení jednoduchý proces. Nedokáže se látku naučit jen tak 

mimochodem tím, že poslouchá výklad nebo že si text jednou, dvakrát přečte, učení musí 

věnovat dostatek času. To se projevilo i v experimentální úloze. Ačkoliv si Cyril text 

třikrát přečetl, nezapamatoval si prakticky nic. „Když třeba na to mám dýl času, teďkon 

(v experimentální úloze - pozn. L.Ch.) třeba jsem to četl jako hodně rychle, tak to nedám 

do tý hlavy. " Na učení se musí dostatečně soustředit. „Ale musím při tom sledovat, jak ten 

text jde dál. To vnímat. Když to nevnímám, tak to nemusím ani dělat. " Cyril chápe učení 

podobně jako David. Nad učením je třeba sedět, informace je nutné zapamatovat si zcela 

přesně. Jeho učení je založeno na memorování. Na rozdíl od Davida však Cyril cítí, že to 
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nemusí být ten nej lepší způsob učení. „Já jsem takovej, že se to musím naučit prostě 

do detailů. Že to dělám jak básničku. Někdo mi říká, nedělej takhle, nesmíš se naučit, že 

přesně je tady 8 miliónů a tady tohle. Ale já to takhle prostě dělám, já se to jinak 

nenaučím. " 

Cyrilovy strategie jsou založeny, podobně jako u Davida, na opakovaném čtení 

a opakované kontrole naučeného. Jeho systém je však mnohem komplikovanější. Pokusme 

se jej nyní blíže popsat. 

1) Opakované čtení prvních dvou úseků (stran, odstavců) - na začátku svého učení 

si Cyril zvolí délku úseků, na které rozdělí látku. Většinou se jedná o jednotlivé 

stránky. Nejdříve si několikrát přečte první stránku. Když má pocit, že už látku 

na této stránce trochu umí, přechází na druhou stránku. I tu si několikrát přečte. 

Text si čte vždy slovo od slova, nesnaží se vybírat podstatné informace. 

Po přečtení obou stránek začíná učení po sobě kontrolovat. 

2) Kontrola prvních dvou úseků - když má Cyril pocit, že obě stránky umí, musí si 

je znovu „přejít", tzn. že si snaží text celý přeříkat. Rovnou srovnává se sešitem, 

co se už naučil. Podívá se na nadpis, zbytek textu si zakryje. Jeho cílem je říci 

vše, co je napsané pod nadpisem. Jestliže zjistí, že si text nepamatuje, znovu se 

vrací k opakovanému čtení dané části. „Pořád si opakuji to jedno. Prostě to 

dám do tý hlavy." Obtížné úseky si pak často čte nahlas. 

3) Opakované čtení třetího úseku - poté, co Cyril překontroluje první dva úseky, 

přečte si několikrát třetí stránku. Jestliže má pocit, že se ji naučil, přistupuje 

opět ke kontrole. 

4) Kontrola prvních třech úseků - Cyril se znovu vrací na začátek a přeříkává si 

text od první po třetí stránku (stejným způsobem, jako postupoval při kontrole 

dvou úseků). 

5) Opakované čtení čtvrtého, pátého, šestého...n-tého úseku - vždy po kontrole 

předchozích stránek přidává další stránku, kterou si několikrát přečte (tzn. po 

kontrole tří úseků se učí čtvrtou stránku, po kontrola čtyř úseků pátou atd). 

Vždy když má pocit, že už se danou stránku naučil, následuje kontrola. 

6) Postupná kontrola naučených úseků - po naučení čtyř úseků si kontroluje 

od začátku naučení právě těchto čtyř úseků. Zdálo by se, že objem kontrolované 

látky bude neustále narůstat. „Ale když už je to víc stránek, tak se na to 

vyprdnu, třeba kdyby to bylo až sem (ukazuje cca 6 stránek - pozn. L.Ch.), tak 

už se jenom takhle učím. Prostě si zkusím ještě tuhle poslední stránku a pak 

jedu znova. " Ve chvíli, kdy se Cyril naučil cca 6 stránek, nevrací se již znovu 

67 



na začátek. „Přejde si" pouze tuto šestou stránku a přechází k učení stránky 

sedmé. V příštím „kole" kontroly se vrací k šesté stránce a kontroluje ji 

společně s právě naučenou sedmou stránku. Ve většině případů k tomu však 

podle mého názoru nedojde. Na běžné písemky se žáci učí látku v rozsahu 

právě oněch cca 6 stran. Cyril však má zkušenosti i s přípravou na reparáty, kdy 

se musel naučit větší objem učiva. Poté, co takto „přejde" celý text, který se má 

naučit, učení zanechává. 

Výše uvedený postup Cyril uplatňuje v případě, že se učí sám. Často mu však 

při učení pomáhají další lidé - rodiče, přítelkyně Danča či dědeček. Tehdy se od nich 

nechává zkoušet. Rodiče zkoušejí spíše nárazově, jedná se většinou o zkoušení z letopočtů. 

„Tak tý (mámě - pozn. L.Ch.) někdy řeknu, jestli mě vyzkouší. Ale to spíš z letopočtů. 

Takhle ne. Z letopočtů to jo, to mě vyzkouší, ale jinak... " Letopočty zkouší občas i otec. 

Cyril upozorňuje na to, že oba nezkouší stejným způsobem. ,+Já nevím třeba, ona (máma -

pozn. L. Ch.) to dělá napřeskáčku. Táta, ten to dělá jinak, ten to dělá popořadě. Každý to 

dělá jinak " Cyrilovi více vyhovuje způsob otce, který se zřejmě více přibližuje Cyrilovu 

cíli - naučit se vše njako básničku". Na rozdíl od Báry ale své zkoušení neřídí, to, jak bude 

zkoušení vypadat, závisí jen na vůli rodičů. 

Přítelkyně Danča se na rozdíl od rodičů zapojuje do celého procesu učení 

a nahrazuje tak fázi kontroly, kdy si Cyril sám text přeříkává. V takovém případě se 

částečně mění celý způsob Cyrilova učení a ještě více se přibližuje systému Davida. Cyril 

se vždy naučí větší či menší úsek (jednu až dvě stránky), z kterého ho Danča následně 

vyzkouší. Poté se naučí další stránky a je z nich vyzkoušen. Z učení se tak stává opakování 

cyklu opakované čtení úseku-vyzkoušení z úseku a vytrácí se nabývání látky během 

kontroly. 

Cyril tedy do svého učení zapojuje řadu lidí. Není jediný, i Bára a David využívají 

pomoc jiných lidí. Cyrilovi „pomocníci" však nejsou pouhými vykonavateli jeho vůle. 

Projevují se často spíše jako mentoři či učitelé, a to včetně Cyrilovy přítelkyně Danči. 

Kromě zkoušení dávají Cyrilovi různé rady, učí ho, jak se učit. Specifické místo zaujímá 

právě přítelkyně Danča. To od ní pochází Cyrilův způsob učení. „Já se to naučil podle ní, " 

říká Cyril. Danča mu poskytuje kromě rad i sešit, jestliže se Cyril chce učit. I Cyrilova 

matka se pokoušela svému synovi poradit, jak se má učit, nebyla však úspěšná jako Danča. 

„Dostal jsem jednou (radu - pozn. L.Ch.) od mámy, že se to nemám učit jako básničku. Že 

mě to učila..., já už si nepamatuju, jak mě to učila. Něco mi říkala, ale to už nevím. Prostě 

mi říkala, že se to takhle mám učit, ale takhle jsem se to neučil." Cyril tak setrvává u svých 

memorovacích strategií. 
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Jak již bylo výše řečeno, Cyril se téměř neučí posloucháním výkladu. Jistou 

náhradou je mu v tomto případě jeho děda. Ten Cyrilovi některé historické události 

vypráví. „A říká o dějepise všechno, třeba jako paní učitelka. Ale ten to říká tak, že si to 

zapamatuju prostě. Ten si z toho dělá někdy srandu a takhle. " Jen z dědova výkladu je 

Cyril schopen učit se „bezbolestně", bez pracného memorování. „Třeba když jedu 

na chatu, tak děda mi dá něco do hlavy, že si to pamatuju. Strašně umí dějepis, takže když 

přijedu na chatu, takže vím dějepis prostě do tý školy. Někdy tam něco nachytám. " Když je 

potřeba, je děda schopen Cyrila i vyzkoušet. Oproti rodičům děda nepotřebuje žádný sešit, 

aby mohl Cyrila kontrolovat, „on to ví". Je evidentní, že pro Cyrila je děda velmi 

významnou osobou, možná i díky tomu, že mu dokáže „dát dějepis do hlavy". 

Cyrilovy strategie se neomezují jen na opakované čtení a přerikávání si textu, příp. 

různé formy zkoušení. Při učení letopočtů, které jsou pro něj obtížné, využívá různých 

mnemotechnických pomůcek. Někdy vychází z vizuální podoby letopočtu. „ Třeba 1848, 

to je revoluční rok, jsou tam samý osmičky, tak k tomu dám pouta. " Jindy však využívá 

sofistikovanější způsob a spojuje si letopočet s událostmi ze svého života, se vzpomínkami 

či pocity. „Já nevím, třeba když jsem se učil 1253, to je myslím ten Otakar, tak když jsem 

dělal ty opravky, tak jsem ho uměl nejvíc. Tak jsem si na něj vzpomněl a řeknu si, že jsem 

tenhle uměl nejvíc na opravkách, že to byl ten Otakar, tak si to prostě zapamatuju. " 

Důležitou součástí Cyrilova učení jsou také taháky. Jako jediný ve třídě si tvořil 

tahák i během učení v rámci experimentální úlohy. Cyril pochopil, že si některé údaje v tak 

krátké době nestihne zapamatovat, a proto si údaje, které mu přišly významné a zároveň 

obtížné, zapsal na tahák. Jednalo se o data, jména, případně obtížná slova (titul 

„obergruppenfíihrer"). Na otázku, proč si vybral zrovna tyto údaje, odpovídá takto: 

„ Za prvé, že šije hůř pamatuju, ty datumy a tak. A za druhý, že si myslím, že tam budou. " 

Podoba taháku je tedy do určité míry projevem toho, jakým způsobem Cyril odhaduje ) 

požadavky, které budou na něm v písemce kladeny. Tahák je psaný zkratkovitě, u dat 

nejsou uvedeny události. Přesto Cyril ví, co data a další vypsané události znamenají. 

„Často jo (pozná, co to znamená -pozn. L.Ch), ale někdy to taky zapomenu. Ale spíš víc, 

když to uvidím, tak to napíšu. Když ten tahák mám u sebe, tak si to zapamatuju hned. To 

uvidím u sebe. Ale když jde pryč ten papír, tak je to pak těžký. A nemám pak ani čas to 

napsat, co tady je. Si to musím zapamatovat." Podobně zkratkovitě si Cyril zapisuje 

i taháky, které si dělá při přípravě na „běžné" písemky. Vybírá, které informace bude 

potřebovat. Obecné údaje si nezapisuje, ty si pamatuje. Cyril považuje tvorbu taháků 

zajeden ze způsobů učení. „ To se ten tahák dokonce naučím a ani ho nebudu muset někdy 

potřebovat." 
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Zdá se, že Cyril nad svým učením přemýšlí a kriticky ho hodnotí. Výše bylo 

řečeno, že cítí, že učit se látku zcela zpaměti nemusí být ten nej lepší způsob učení. Cyril 

však pozoruje i další své možné nedostatky. Své učení zahajuje rovnou čtením 

jednotlivých úseků, aniž by si předtím přečetl celý text. Ktomu dodává: „Já to právě 

dělám hned po těch odstavcích. Akorát jsem zjistil, že by to nejlepší bylo, když si to přečtu 

celý. " Nedostatky vidí i ve tvorbě svých poznámek. „Ale když třeba řekne nějaký učitel, 

pište si výpisky, tak já na to moc nejsem na ty výpisky. Já pak píšu nějaký úplný kraviny. 

Nevím, někdy se mi to zdá. Kouknu někam, něco přečtu a hned to napíšu. Někdy je to úplná 

prkotina. " Na druhou stranu, má Cyril snahu zapisovat si do sešitu i doplňkové informace. 

„ Paní učitelka řekne příklad, tohle si tam nemusíte psát, ale jestli chcete, tak si to zapište. 

Tohle já si třeba zapíšu, protože já bych si to stejně nevzpomněl. " 

Úpravě poznámek v sešitu se však Cyril příliš nevěnuje. „Já když jsem byl doma 

o prázdninách, když jsem si musel přepsat sešit, tak jsem si to krásně udělal Ale když jsem 

ve škole, tak na to úplně peču." Přesto chápe, že úprava je důležitá. Snaží se podtrhávat 

alespoň nadpisy, „aby to aspoň ten nadpis byl hezčí". Estetické hledisko není jediným 

důvodem pro podtrhávání nadpisů. „Nebo aby to bylo výraznější, třeba ten nadpis, abych 

se v tom vyznal...Abych to tady nehledal." Podtrhávání nadpisů usnadňuje Cyrilovi 

orientaci v sešitě, a tím i celé jeho učení. 

Výše bylo popsáno, jakým způsobem se Cyril učí obvykle. V experimentální úloze 

lze vysledovat, jak postupy, které běžně využívá (např. taháky), ale i určité odchylky. Cyril 

se text učil také prostřednictvím opakovaného čtení, tentokrát však text nedělil 

na jednotlivé úseky, ale přečetl si třikrát celý text. Během čtení si tvořil již dříve 

zmiňovaný tahák a snažil se „vychytat" nej důležitější informace. Tento způsob však 

Cyrilovi zřejmě zcela nevyhovuje. Z textu si téměř nic nezapamatoval, na otázky prakticky 

nebyl schopen odpovědět. Za neúspěchem mohlo stát více důvodů. Cyril jistě potřeboval 

více času, je možné, že by mu stačilo text si přečíst ještě vícekrát. Možná skutečně 

potřebuje si text dělit na úseky. Při učení experimentální úloze Cyril zcela vynechává 

kontrolu. Ať už za neúspěchem stojí cokoliv, je evidentní, že Cyrilovi nestačí text si jen 

třikrát přečíst. 

6.4.2 Cyril a jeho metakognitivní strategie 

Významnou součástí Cyrilových strategií je odhad požadavků učitelky. Ten lze 

vysledovat např. při přípravě taháků (viz výše). Cyril si vždy před písemkou tvoří určitou 

představu, co se může v písemce objevit a na tyto informace se zaměřuje. Ne vždy se mu 

odhad daří. „Já třeba čekám písemku, paní učitelka dá něco úplně jinýho a já vím prdlajs. " 

Ani to však nesnižuje význam této strategie pro Cyrilovo učení. 
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Kromě odhadu požadavků na počátku učení Cyril plánuje své učení. Jako jediný má 

zkušenost s učením se velkého objemu látky z reparátů. Při přípravě na ně plnilo plánování 

důležitou roli. „ Tady mi říkaly holky, že dělaly reparát z matiky a říkaly mi, že se budou 

učit poslední týden. To já bych nezvládl. To já bych se bál, že to nestihnu. Já si tak týden si 

dám odpočinek po škole a pak musím hned na to. Musím třeba každý den něco udělat. 

Jinak si myslím, že to neudělám. " Cyril si každý den určil, jakou část se musí naučit. „Já si 

to někdy vyznačím, nebo ne. Třeba si řeknu, tři stránky udělám, a ty udělám prostě." Tento 

základní plán podle potřeby upravuje. „Ale když mě to bude bavit, tak udělám i víc. Třeba 

vyznačím to tam. Jak kdy. " 

V průběhu učení Cyril během opakovaného čtení sleduje, kolik si toho již 

zapamatoval. Na základě toho se rozhoduje, zda už má přistoupit ke kontrole těchto 

naučených úseků. 

V závěru učení i Cyril zřejmě vyhodnocuje výsledek svého učení a rozhoduje se, 

zda už může v učení přestat. 

6.4.3 Zařazení Cyrilových strategií do předchozích klasifikací a konceptů 

Charakterizovali jsme si Cyrilovy kognitivní a metakognitivní strategie. Jak tyto 

strategie zapadají do předchozích klasifikací? To se pokusíme ukázat v této kapitole. 

Z hlediska dělení strategií na povrchové a hloubkové spadají Cyrilovy strategie 

jednoznačně mezi ty povrchové. Jeho učení je téměř výhradně zaměřeno na memorování 

poznatků a nejvíce se blíží učení Davida. 

Z Tabulky 10, v níž jsou Cyrilovy strategie zařazeny do klasifikace OMISE, je 

patrné, že jeho strategie se omezují výhradně na strategie memorizační. U Cyrila 

nemůžeme nalézt ani, u ostatních žáků běžné, strategie orientační. To může jeho učení 

výrazně komplikovat. Ostatně sám Cyril poukazuje na to, že by si text na začátku učení 

měl přečíst celý, což by bylo možné považovat za orientační strategii. Je však možné, že 

nějakou formu orientace využívá a pouze se o ní v rozhovoru nezmiňuje. 
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Tabulka 10: Cyrilovy strategie zařazené do klasifikace OMISE (HNILICA, 1992) 

popisované strategie v dané kategorii 

0 strategie 

M strategie 

opakované čtení textu 

kontrola naučeného 

zkoušení rodiči/dědou/přítelkyní 

mnemotechnické pomůcky 

I strategie 

S strategie 

E strategie 

I z Tabulky 11 vyplývá, že na začátku Cyrilova učení chybí kognitivní strategie. 

Oproti tomu má Cyril propracovány počáteční metakognitivní strategie. Nelze tedy říci, že 

by začátek učení zcela zanedbával. Nejvíce strategií využívá podobně jako jiní žáci 

v průběhu učení, neopomíjí ani závěr učení. 

Tabulka 11: Cyrilovy strategie zařazené do fází učení 
popisované strategie v dané kategorii 

kognitivní strategie metakognitivní strategie 

začátek učení plánování času a látky, kterou je třeba se 

naučit 

odhad požadavků učitele 

v průběhu učení opakované čtení jednotlivých částí 

opakovaná kontrola naučeného 

zkoušení přítelkyní 

monitorování, co je třeba se ještě naučit 

konec učení kontrola naučeného 

zkoušení rodiči/dědou/přítelkyní 

vyhodnocování, zda byl splněn cíl učení 
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Tabulka 12: Cyrilovy strategie zařazené do taxonomické tabulky (KRATHWOHL, 2002) 

Znalosti faktů Konceptuální znalosti Procedurální znalosti Metakognitivní znalosti 
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V Tabulce 12 jsou Cyrilovy strategie zařazeny do taxonomické tabulky 

(KRATHWOHL, 2002). Podobně jako u Davida se jeho strategie v dimenzi znalostí 

nacházejí pouze v kategorii Znalosti faktů a Metakognitivní znalosti a v dimenzi 

kognitivních procesů v kategorii Zapamatování, Evaluace a Tvorby. To odpovídá Cyrilově 

snaze naučit se látku ,jako básničku", jeho strategie jsou strategie memorizační 

Na závěr se opět zaměřme na vysledování Cyrilových individuálních preferencí 

v učení. Je patrné, že Cyril preferuje: 

• Učení se s vrstevníky, s dospělým jako autoritou 

• Preference vizuálního a auditivního učení. Cyrilovo učení je založeno 

zejména na opakovaném čtení textu. Obtížné úseky si čte nahlas, aby si je 

lépe pamatoval 

6.4.4 Shrnutí Cyrilových strategií 
Cyril, neúspěšný žák, se snaží látku naučit zpaměti. Tomu odpovídají i jeho 

kognitivní strategie, založené na poměrně komplikovaném systému opakovaného čtení 

a kontroly naučeného, příp. zkoušení rodiči nebo přítelkyní Dančou. Cyril se prakticky 

neučí posloucháním v hodinách, v poslední době jej dějepis přestal zajímat a na výklad se 

nesoustředí. V jeho učení můžeme vysledovat i některé metakognitivní strategie 

(plánování, sleduje, co se již naučil, vyhodnocování učení). Důležitou součástí jeho 

strategií je odhad požadavků, který se projevuje např. při tvorbě taháků na písemky. 

6.5 Ema: Jde o to jenom znát tu taktiku. Prostě nebýt líná, mít na 
to čas se naučit 

Emu (15 let) můžeme charakterizovat jako průměrného žáka. Na vysvědčení jí 

z dějepisu vychází trojka, což ve srovnání s ostatními žáky ve třídě je velmi slušná 

známka. 

Ema se o výuku dějepisu zajímá. Při hodině poslouchá, aktivně se zapojuje. Je 

patrné, že si z dějepisu pamatuje relativně hodně, je schopná odpovědět i na otázky z látky, 

která se probírala v předchozích letech. Z pozorování však nelze zjistit, jak jsou tyto 

znalosti rozsáhlé a zda nejde o pouhé útržky. 

6.5.1 Ema a její kognitivní strategie 

Učení tak, jak jej chápe Ema, je dřina. Učení je třeba věnovat čas a energii, 

poznatky nepřicházejí samy od sebe. Ale když je člověk ochotný pracovat, přináší to 

výsledky. „Jde o to jenom znát tu taktiku. Prostě nebýt líná, mít na to čas se naučit, si 

myslím teda. Protože když jsem se jednu dobu neučila, tak mi opravdu dějepis nešel, ale 

když zaberu, tak dvojka, jednička. " Alespoň to tak chodí u Emy. „ To mě právě štve, že 
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některý lidi si to přečtou jednou a už to mají v hlavě a já musím prostě desetkrát, aby jsem 

tam vůbec něco měla. Mám blbou paměť. Nebo já nevím." Pro Emu není učení 

samozřejmost. Na druhou stranu, nejde ani o nic nedosažitelného, něco, co by Ema 

nedokázala zvládnout. Stačí, „ když člověk není línej" a tvrdě pracuje. 

To však neznamená, že by se všechny poznatky musela Ema „nadrtit". Radu 

informací se naučí posloucháním v hodinách a při exkurzích. „Paní učitelka to dobře 

vykládá, takže tak polovičku si pamatuju, ale polovinu se musím doučit." Hodně se toho 

naučí i při přípravě referátů. „Ale fakt hodně (se naučí - pozn. L.Ch.), protože já když něco 

hledám a píšu to, já když něco píšu... Já jsem teda měla jednou o..., teď už si to teda 

nepamatuju, o Napoleonovi. Tak to jsem si pamatovala fakt hodně. Jak vystěhoval matku 

na tu Svatou Helenu a... „ Tyto znalosti jsou pro Emu velmi důležité. Jejím cílem je získat 

o historii přehled, který může využít. Nechce se naučit dějepis jako básničku. A to přesto, 

že při přípravě na písemky a zkoušení využívá zejména memorizační strategie. 

Jak tyto strategie vypadají? To se pokusíme charakterizovat v následujícím textu. 

1) Čtení témat na písemku - jak již bylo výše zmiňováno, učitelka 

před významnějšími písemkami vyvěšuje seznam otázek, které se mohou 

v písemce objevit. Ema jako jediná z vybraných žáků tyto otázky 

zařazuje do svého učení. „Já si to vždycky nějak přečtu. Ale moc si to 

neopisuju, na to jsem moc líná. Ale přečtu si to, co tam je. A potom se na 

to připravím." Podobně se připravuje i na písemky, které si potřebuje 

opravit. I tehdy jí znalost otázek pomáhá. „Někdy je dobrý, že nám paní 

učitelka dá možnost si tu písemku opravit, takže já se jí naučím celou 

a pak z toho mám jedničku. Ale když nevím, co tam je, tak je vidět, že 

mám třeba čtyřku z tý písemky. Což je docela zajímavý. Já se učím na 

všechno, ale jak jsem nervózní při tý písemce, tak vlastně mi to úplně 

vypadne, mám okno a mám třeba z tý písemky třeba i pětku. A potom když 

jí udělám, mám možnost šijí opravit, tak jí napíšu úplně na jedničku, bez 

chyby. Protože vlastně vím, co tam je za ty otázky. A na ty už si najdu 

odpověď v sešitě a to si zapamatuju." Znalost témat Emu uklidňuje 

a zvyšuje její úspěch při písemce. 

2) Opakované čtení celého textu - Ema si celý text několikrát přečte. Někdy 

si tuto fázi rozkládá do delšího časového úseku. „Někdy třeba to udělám 

tak, že si to přečtu, potom to zavřu, počkám a zase takhle. A takhle to 

probíhá celý den." 
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3) Výběr důležitých informací - po několikátém přečtení textu začíná Ema 

z textu vybírat podstatné informace. Ty si označí a následně si čte pouze 

tyto vybrané informace. Tuto strategii využívá Ema v experimentální 

úloze. Při běžném učení tuto strategii často vynechává. Neznamená to, že 

by Ema tuto strategii nepovažovala za důležitou. Důvod je poněkud jiný. 

„Ale jelikož máme dobrou učitelku, takže si píšeme do sešitu jen to 

základní, takže si to vlastně učím celý." Výběr důležitých informací 

do sešitu již tedy provedla učitelka, a proto je další výběr zbytečný. 

Někdy se přesto Ema i k této strategii uchyluje. Jako možnou formu 

kontroly si vypisuje zpaměti základní záchytné body. 

4) Kontrola naučeného - po přečtení textu se Ema ujišťuje, že se již něco 

naučila. Pokouší se danou látku přeříkat. „Když si řeknu třeba nadpis 

nějaký a začnu o tom povídat. Prostě mám jednotlivý body, tak ty počátky 

a od každýho proto řeknu to, co tam je napsaný. " Další možností je výpis 

záchytných bodů. 

5) Zkoušení matkou - když má Ema pocit, že již látku částečně ovládá, 

obrací se na svou matku, aby ji vyzkoušela. „ Tak (matka - L.Ch.) řekne 

to, co vidí třeba podtržený, tak to. A já jí o tom vždycky spíš povídám. Jak 

už to umím nazpaměť, tak o tom povídám sama. Vždycky řekne nějaký 

záchytný bod a potom začnu. " Podobně jako Bára i Ema radí své matce, 

z čeho ji má zkoušet. „Ona vůbec neví, ani neví, o co jde a co mi má 

říkat. Takže já vždycky řeknu, tak mi řekni tohle a já potom na to něco 

řeknu. Vlastně já jí poradím, jak mě má zkoušet." Výjimečně matka 

využívá písemnou formu zkoušení. „Máma teda kolikrát dělá, že napíšu 

ty body a k tomu mám něco napsat." Většinou zkoušení ale probíhá 

ústně. Zkoušení však nemá za cíl pouze kontrolu naučeného, ale slouží 

i k další memorizaci poznatků. Pokud Ema při zkoušení narazí na něco, 

co si nepamatuje, matka jí tuto informaci sděluje. „ Tak mi to máma řekne 

a potom si to pamatuju. Vždycky když si nemůžu vzpomenout, tak říkám 

„é, to nevím". A máma mi to řekne, a tím si to vlastně zapamatuju. 

A třeba to dělá napřeskáčku. Když to takhle postupně, tak to umím 

postupně, a jak je to jinak... Takže mi to dává napřeskáčku a potom si to 

zapamatuju." Je patrné, že Emě nestačí naučit se text jako básničku, 

postupně tak, jak jde za sebou. Tomu napomáhá matka, když se ji ptá 

na informace „napřeskáčku". 

76 



6) Opakování celého cyklu - tento cyklus, tj. čtení-kontrola-zkoušení, se 

během učení několikrát opakuje. Ema zanechává učení, „ když už se mi 

kouří z hlavy, když už mě to nebaví prostě. Když už mám pocit, že to 

umím. Že si to odvyprávím, tak už to umím." Ema si potřebuje potvrdit 

z několika zdrojů, že již látku ovládá. 

Přes veškerou snahu se však Emě někdy nedaří. Výše byla popsána situace, kdy je 

Ema na písemku připravena, a přesto nezvládá na otázky odpovědět. Jedním z možných 

vysvětlení je to, které sama Ema nabízí. Tzn. že za neúspěchem stojí nervozita. Jinou 

možností, že si poznatky uložila pouze do krátkodobé paměti. „ Když se večer učím a ve tři 

ráno mě vzbudíte, tak vám to řeknu. Odpoledne už to zapomenu." Osobně se domnívám, že 

za jejími problémy stojí spíše ona nervozita. Jestliže Ema ví, co ji čeká, potíže nemá. 

Ema patří mezi žáky, kteří se snaží odlišovat podstatné informace od méně 

podstatných. V experimentální úloze byla schopna vybrat podstatné informace, na které se 

při učení soustředila. Drží se obdobné osnovy jako Adam, tj. soustředí se na otázky kdo-

kdy-o co se snažil-jak to dopadlo. Ema si uvědomuje rozdíl mezi důležitým a zajímavým. 

I když se jí zajímavé lépe učí. „Já mám právě problém, že neumím to důležitý vybrat. 

Takže mě, co zaujme, tak já si zapamatuju." Na důležité informace se soustředí i při 

písemkách. „Ale paní učitelka to vždycky dává do písemek, jako to hrozně že rozebírá 

a tak. Já mám hroznou paměť, takže ona když něco vypráví, tak já si to důležitý ve výkladu 

pamatuju. Ale když už je to rozebraný do detailů, tak to ne. To už je na mě moc." Je 

otázkou, zda se tedy to, co si pod pojmem důležitý představuje učitelka a co Ema, shoduje. 

Je pravděpodobné, že bychom mezi oběma názory našli určité rozpory. To však nemění nic 

na faktu, že Ema má snahu podstatné informace vybírat a snaží se o to poměrně 

smysluplným způsobem. 

Snaha o výběr podstatných informací se projevuje i při zápisu poznámek. 

„Poslední dobou paní učitelka většinou jenom vypráví, takže si zapisujeme poznámky 

jenom podle sebe. Takže teď jsme zase u toho. To, co se mi zdá zase důležitý, si zapisuju. 

Ale i ty maličkosti, který třeba řekne, to si psát nemusíte, aleje to zajímavý, když to budete 

vědět, tak to. Tak to si zapíšu, abych to třeba věděla taky něco víc." Většinou si Ema 

zapisuje poznámky podle diktátu učitelky, tak jako ostatní žáci. Její poznámky jsou 

strukturované, nadpisy a jiné významné informace si podtrhává či jinak zvýrazňuje. 

Podobně postupovala i v experimentální úloze, kdy si významné informace 

podtečkovávala (nebo alespoň chtěla, ale nestihla to). Emě nejde jen o to, aby její sešit 

dobře vypadal. Zvýrazňování jí pomáhá lépe se v sešitě orientovat. „Ale je pravda, že ty 

jména a ty datumy mi jdou hůř. Ty vysvětlení proč a v jaký zemi to bylo, to mi jde. Ale ty 
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jména pletu, takže ty věci každý musím si to takhle nějak podtrhat. Abych potom věděla, 

k čemu to patří. Protože když si to nepodtrhnu, tak se v tom prostě nevyznám a plete se mi 

to potom. " Strukturace a zvýrazňování poznámek usnadňuje Emě učení a Ema je záměrně 

k tomuto účelu využívá. Proto lze dle mého názoru úpravu poznámek považovat za Eminu 

učební strategii. 

Již výše bylo naznačeny rozdíly mezi postupem Emy v experimentální úloze 

a v běžném učení. Zdůrazněn je výběr důležitých informací. Ema si jej však nechala až 

na závěr, a proto tuto fázi zcela nedokončila. Stejně tak si podle všeho nezvládla 

zkontrolovat, jak se předložený text naučila. V odpovědích se snažila maximálně využít 

vše, co se v textu dokázala naučit. Dokládají to konkrétní údaje (např. data, výčet okrsků), 

které v odpovědích uvádí. Některé tyto údaje jsou sice uvedeny nepřesně nebo ve špatném 

kontextu (tradičně jde o pumový útok na dětskou ozdravovnu, kterou žáci přičítají 

nacistům). Je však nutno dodat, že Ema těchto konkrétních údajů uvádí nejvíce ze všech 

vybraných žáků a nejedná se zdaleka o zcela podružné fakty (jako u Davida). Ema se 

nezaměřuje pouze na konkrétní údaje, uvádí i obecné informace. Jak uvádí, některé z nich 

si „vymyslela". Nemyslím si, že by Emina odpověď byla jakousi fikcí, spíše využívá svých 

dřívějších znalostí a nedrží se otrocky předlohy. Učení Emy je založeno na memorizaci. 

U ní ale nezůstává, získané poznatky propojuje. Nejedná se jen o paměťové učení. 

6.5.2 Ema a její metakognitivní strategie 

Kromě výše uvedených kognitivních strategií popisuje Ema i některé své 

metakognitivní strategie. Podobně jako ostatní žáci na počátku své učení plánuje. U Emy je 

ale tato strategie výrazně propracovaná. „Já se to nějak naplánuju vždycky „tak a v sedm 

se jdu učit"... No, podle toho, co to je. Jestli je to dlouhý nebo jak moc je to komplikovaný, 

jestli je tam hodně těch jmen. Většinou je to tak hoďku. " Ema tedy neodhaduje čas, který 

musí do učení vložit, pouze ze zkušenosti. Sleduje, jak text vypadá, a na základě toho se 

rozhoduje, kolik času je třeba učení věnovat. Ema se učí večer, a proto je pro ni dobré 

plánování velmi důležité. Na začátku učení se také snaží zřejmě odhadovat požadavky 

učitelky. Tento odhad se však podle Emy příliš nedaří. Jestliže si na dějepis výjimečně 

připravuje tahák, vybírá si informace na základě tohoto odhadu. Taháky ale příliš 

nepoužívá, protože „ stejně v tý písemce je potom něco úplně jinýho, já nevím ". 

V průběhu učení monitoruje chápání textu a jestliže narazí na nesrovnalost, využívá 

reparační strategii. „Si to ověřím, zeptám se kámoše, jak to bylo a oni mi to vysvětlí. 

Většinou se ptám ještě ten den, ještě před písemkou se zeptám, jak to teda je. " Ema musí 

i sledovat, jak už danou látku ovládá a zda má dále opakovat ve svém učení pokračovat. 
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V závěru učení Ema vyhodnocuje, zda se již látku dostatečně naučila a již nemusí 

pokračovat ve svém „učebním cyklu". 

6.5.3 Zařazení Eminých strategií do předchozích klasifikací a konceptů 
Na závěr kapitoly o Eminých strategiích se opět pokusíme popsat, co lze o jejích 

strategií říci z hlediska dříve zmiňovaných klasifikací. Emino běžné učení je tvořeno 

cyklem opakované čtení-kontrola-zkoušení. Z tohoto hlediska by strategie Emy bylo nutné 

označit výhradně jako strategie povrchové. V rámci celého jejího učení se však objevují 

i strategie, které napovídají, že se Ema pokouší v textu identifikovat podstatné informace 

a propojovat své poznatky. Je pravděpodobné, že by autoři, kteří operují s pojmy 

povrchové vs. hloubkové strategie, Emino učení jako hloubkové neoznačili. Přesto je podle 

mého názoru nemůžeme zjednodušeně pojmenovat jako strategie povrchové. Její učení 

není jen učením memorizačním, můžeme zde najít určité náznaky elaborace. Emu nelze 

jednoznačně zařadit ani do jedné kategorie, bylo by to nepřiměřené zjednodušení. 

Tabulka 13: Strategie Emy zařazené do klasifikace OMISE (HNILICA, 1992) 

popisované strategie v dané kategorii 

O strategie 

přečtení témat na písemku 

M strategie 

opakované čtení textu 

kontrola naučeného 

zkoušení matkou 

I strategie 

podtrhávání, zvýrazňování nadpisů aj. a strukturace textu v sešitě 

vyhledávání důležitých informací v textu podle „osnovy kdo-kdy-co chtěl-jak to 

dopadlo" 

S strategie 

výpis záchytných bodů 

E strategie 
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To, že se Ema jednostranně nezaměřuje jen na memorizační strategie, je patrné 

i z Tabulky 13, kde jsou Eminy strategie zařazeny do klasifikace OMISE. Kromě 

zmiňovaných memorizaěních strategií můžeme u Emy nalézt strategie orientační, strategie 

identifikace hlavních myšlenek a dokonce i strategii sumarizační. Domnívám se, že 

kategorie O-strategií bude obsáhlejší. Ve chvíli, kdy Ema plánuje své učení, vychází 

z jakési analýzy textu v sešitě. Z toho vyplývá, že si musí text nejprve nějakým způsobem 

orientačně projít. Tuto strategie sice Ema nezmiňuje, je však téměř jisté, že musí podobnou 

strategií disponovat. 

V Tabulce 14 je zobrazeno dělení Eminých strategií podle fází učení, v nichž jsou 

uplatňovány. Na první pohled je patrné, že Ema nezanedbává žádnou fázi učení. Nejvíce 

rozpracovány má strategie v průběhu učení. Pro Emino učení však bude zřejmě významné 

i plánování na počátku učení stejně jako kontrola v závěru. 

Jestliže si Eminy strategie zařadíme do taxonomické tabulky (viz Tabulku 15), 

nalezneme rozmanitou strukturu. V dimenzi znalostí můžeme nalézt strategie ve všech 

kategoriích s výjimkou Procedurálních znalostí. Podobné je to i v dimenzi kognitivních 

procesů, Eminy strategie jsou zařazeny kromě Aplikace ve všech kategoriích. 

I z taxonomické tabulky je patrné, že se Ema jednostranně nezaměřuje jen na strategie 

memorování. 

Tabulka 14: Strategie Emy zařazené do fází učení 
popisované strategie v dané kategorii 

kognitivní strategie metakognitivní strategie 

začátek učení úprava poznámek v sešitě (podtrhávání, 

zvýrazňování, členění) 

přečtení témat 

plánování času pro učení 

odhad požadavků 

v průběhu učení opakované čtení textu 

kontrola naučeného, výpis záchytných 

bodů 

zkoušení matkou jako forma doučování 

poznatků 

monitorování chápání textu 

reparační strategie 

sleduje, co ještě musí naučit 

konec učení kontrola naučeného 

zkoušení matkou 

vyhodnocování, zda byl splněn cíl učení 
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Tabulka 15: Strategie Emy zařazené do taxonomické tabulky (KRATHWOHL, 2002) 

Znalosti faktů Konceptuální znalosti Procedurální znalosti Metakognitivní znalosti 
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Z rozhovoru s Emou vyplynuly i některé poznatky ohledně jejích individuálních 

učebních preferencí. 

• Učí se převážně s dospělým jako partnerem, někdy s vrstevníky - pro 

Emino učení je typická spolupráce s matkou. Matka však ani u Emy 

nevystupuje jako autorita, Ema jí někdy radí, z čeho má zkoušet. Někdy se 

Ema učí i společně s kamarádkami. V dějepise je úspěch takového učení 

spíše sporný. „Ale to se ho (dějepis -pozn. L.Ch.) moc nenaučím. Nedávno 

jsme se šli učit a začali jsme se bavit. Takže se stejně naučím víc doma 

v klidu večer." 

• Preference večera pro učení. Ema se učí většinou večer. Je otázkou, zda se 

jedná o „pravou" preferenci. K učení večer vedou Emu spíše vnější 

okolnosti. „A hlavně já se učím večer kvůli bráchovi, protože on mě 

odpoledne nenechá. " Ema ale upozorňuje i na výhody učení večer. „ Večer, 

protože večer si to nejlíp pamatuju. Když se večer učím a ve tři ráno mě 

vzbudíte, tak vám to řeknu. Odpoledne už to zapomenu. " 

6.5.4 Shrnutí strategií Emy 

Ema, průměrná žákyně, pojímá učení jako něco, čemu je nutné řádně se věnovat, 

poznatky nelze získat bez práce. Její učení je založeno na opakování cyklu opakované 

čtení-kontrola-zkoušení matkou. Kromě těchto memorizačních strategií lze v jejím učení 

vysledovat i strategii výběru podstatných informací, významná je i strukturace poznámek 

v sešitě. Ema nezanedbává žádnou fázi učení. Na počátku přípravy své učení plánuje, 

v průběhu učení monitoruje chápání textu. V jejím repertoáru můžeme nalézt řadu 

rozvinutých kognitivních i metakognitivních strategií. 

6.6 Rozdíly a shodné rysy učebních strategií úspěšných, 
průměrných a neúspěšných láků 

V předchozím textu jsme si popsali učební strategie pěti vybraných žáků -

úspěšných Adama a Davida, průměrné Emy a neúspěšných Cyrila a Báry. Vraťme se nyní 

k výzkumným otázkám a pokusme se nalézt rozdílné a shodné rysy mezi strategiemi těchto 

žáků. Promítají se učební strategie do výsledné školní úspěšnosti? A pokud ano, jsou 

úspěšní žáci i v učebních strategiích úspěšnější (mají propracovanější, četnější strategie 

atd.)? Neboje to naopak? Na zodpovězení těchto otázek se soustředíme v této kapitole. 

82 



6.6.1 Kognitivní strategie žáků 

Pro další analýzu je vhodné shrnout si všechny strategie, které žáci při učení se 

dějepisu využívají. Ty jsou uvedeny v Tabulce 16. Strategie jsou rozděleny do tří kategorií, 

tj. (1) strategie běžné, (2) málo časté strategie a (3) náznak strategií. Náznak strategie 

znamená, že sice daný postup žák využívá, ale při tom nelze tento postup jednoznačně 

označit jako strategii. Např. žák nemá pocit, že se tímto postupem učí. Pokud spadá 

strategie do kategorie běžných strategií, znamená to, že je žák užívá při svém učení 

pravidelně. Toto rozdělení neřeší, jak často objektivně tuto strategii žák užívá. To by 

srovnávalo jen velmi obtížně, neboť každý žák se učí různě často. Je jasné, že skutečnost, 

zda se žák učí pravidelně nebo náhodně, se odráží v jeho výkonu. Naším cílem je však 

blíže poznat učební strategie, nikoliv vytvořit vyčerpávající seznam proměnných, které 

ovlivňují fenomén školní úspěšnosti. Proto budeme při srovnávání učebních strategií 

frekvenci učení různě úspěšných žáků zanedbávat. 

Tabulka se omezuje pouze na výčet užívaných strategií. Nezohledňuje, v jakém 

kontextu danou strategii žák užívá ani zda strategii v rámci učení opakuje nebo se 

vyskytuje pouze jednou. Na druhou stranu, rozlišuje, zda se daná strategie vyskytuje vždy 

nebo může být nahrazena jinou. Např. z tabulky vyplývá, že Cyril si buď učení kontroluje 

nebo se nechává zkoušet, zatímco David se kontroluje i nechává zkoušet. 

Pokusila jsem se také pro tento účel odlišit různé formy čtení textu a kontroly 

naučeného. „Čtení textu 1" označuje takové čtení textu, které je zaměřeno na memorování 

poznatků, zatímco „čtení textu 2" je takové čtení, kdy se žák snaží látku pochopit 

a propojuje ji s dříve nabytými poznatky. „Kontrola 1" znamená, že si žák látku vybavuje, 

přerikává apod. celý najednou, při „kontrole 2" tak kontroluje látku po zvolených úsecích, 

nejčastěji bezprostředně poté, co se tento úsek naučil. V případě Cyrila je jeho způsob 

kontroly nazván „kontrola 1+2", neboť v podstatě kombinuje oba způsoby. 

Co tedy z Tabulky 16 pro srovnání žáků vyplývá? Je patrné, že neúspěšní žáci 

disponují o něco méně strategiemi než žáci úspěšní a průměrní. Zejména v případě Báry je 

tento rozdíl evidentní. Nejde však o pouhou redukci strategií úspěšných. Neúspěšní žáci 

mají ve svém repertoáru strategie, které úspěšní žáci nemají. V případě Cyrila jde 

jednoznačně o mnemotechnické pomůcky. Také taháky jsou jednou ze strategií, kterou 

využívají oba neúspěšní žáci. Bára však přistupuje k tahákům více utilitárně. Zatímco Cyril 

se tvorbou taháků také učí, pro Báru je tahák spíše než strategií učení strategií k napsání 

písemky. Ani ostatní žáci využívání taháků nepopírají, v jejich učení v dějepise však 

zaujímají okrajové místo. Na druhou stranu, u obou neúspěšných žáků chybí vždy nějaká 
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podstatná strategie. U Cyrila jde o aktivitu v hodině, u Báry zase chybí kontrola 

či zkoušení. 

Tabulka 16: Výčet kognitivních strategií žáků 

Adam David Ema Cyril Bára 
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běžné aktivita v hodině 
čtení textu 1 
čtení textu 2 
kontrola 1 
výběr podstatného 
úprava sešitu 
tvorba řady 

letopočtů 

aktivita v hodině 
čtení textu 1 
kontrola 2 
zkoušení 

kamarádem 
psaní letopočtů 

aktivita v hodině 
čtení témat 
čtení 1 
výběr podstatného 
kontrola 1 
zkoušení matkou 
úprava sešitu 

čtení textu 1 
kontrola 1+2 nebo 

zkoušení 
mnemotechnické 

pomůcky 
taháky 

aktivita v hodině 
vyhledání látky 
čtení textu 2 
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spolužáků 

výpis záchytných 
bodů 

učení s dědou zkoušení matkou 
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náznak úprava sešitu zvýrazňování 
taháky 

Neúspěšní a průměrní žáci při svém učení využívají pomoci dospělých, naopak 

úspěšní žáci se bez ní obejdou. Důvodem bude pravděpodobně to, že rodiče úspěšných 

žáků nemají potřebu do učení svých dětí zasahovat. Úspěšní žáci dosahují dobrého výkonu 

i bez jejich pomoci. Naopak rodiče průměrných a neúspěšných žáků jsou zvyklý pomáhat 

svým dětem při učení a jejich děti tuto pomoc zařazují do svých strategií učení. U Báry 

zkoušení matkou dokonce nahrazuje jiný způsob kontroly. Je možné, že právě kvůli 

pomoci své matky nikdy neměla potřebu vytvořit si jinou kontrolní strategii. Když není 

matka k dispozici, kontrolu nevyužívá. 

To, jestli se žák zaměřuje na memorování textu nebo na pochopení látky, zřejmě 

na školní úspěšnosti nezávisí. Memorují žáci úspěšní i neúspěšní. Snaha proniknout 

ke smyslu látky se také projevuje u obou skupin. Mezi Adamem a Bárou, kteří se právě 

zaměřují na pochopení látky, ale existují jisté rozdíly. Úspěšný Adam se sice snaží do látky 

proniknout, opírá se při tom však o memorování. Aby mohl látku pochopit, musí 

se informace naučit (i když ne jako básničku, v tom se od žáků zaměřených 

namemorování liší). To u Báry chybí, soustřed^jse pouze na to, aby látku pochopila, 

převedla „do vlastní řeči". Adam je také schopen vybírat podstatné informace, chápe rozdíl 

mezi podstatným a zajímavým. Ani to Bára nezvládá - pro ni je podstatné totéž, co 

zajímavé. Pro ni nezajímavé informace ze svého učení vypouští, nezajímavé se ní není 

třeba učit. 

Průměrná Ema stojí v tomto tak trochu na pomezí. Podobně jako neúspěšní využívá 

pomoci dospělých. Jinak se v učení ale blíží spíše úspěšnému Adamovi. Látku se snaží 

pochopit, chápe ale, že je nutné se poznatky naučit. Ani ona se ale nesnaží učit text v sešitě 

jako básničku. Snaží se i vybírat podstatné informace. 
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Úprava sešitu jako strategie není zřejmě plně vázána na cíl, který si žáci stanovují -

naučit se text zcela zpaměti nebo text pochopit. Všichni žáci nějakým způsobem upravují 

své poznámky v sešitě, jen někteří to však využívají jako strategii učení. Adam a Ema mají 

pocit, že jim podtrhávání a podobné úpravy pomáhají při učení. Ani Cyril nevnímá úpravu 

sešitu jako něco zcela bezúčelného, podtrhávání mu pomáhá se orientovat. Naopak David 

s Bárou chápou úpravu sešitu pouze jako způsob, jak sešit vylepšit, aby se učitelce líbil. 

David to zdůvodňuje tím, že je přeci jedno, zda je sešit podtrhán, když se stejně učí 

všechno. Při tom Bára v experimentální úloze spontánně zvýrazňuje jména v textu. Je 

možné, že i ona zvýrazňování jako strategii využívá, jen si to při běžném učení 

neuvědomuje. Podtrhávání a další úpravy v sešitě jako strategie se zřejmě objevují častěji 

u žáků, kteří se snaží pochopit smysl textu, ne však výlučně. 

6.6.2 Podoba a četnost vybraných kognitivních strategií 

Některé kognitivní strategie se objevují téměř u všech žáků, liší se však tím, jak, 

kdy a kolikrát tyto strategie při svém učení užívají. Jedná se zejména o čtení textu a různé 

formy kontroly a zkoušení. Tyto strategie se objevují při každém učení na písemku či 

zkoušení. Ostatní strategie užívají žáci ve svém učení buď průběžně (např. aktivita 

v hodině, úprava sešitu) nebo situačně (taháky, psaní letopočtů, výběr podstatného, 

zvýrazňování). 

Soustřeďme se nyní právě na strategie čtení, kontroly a zkoušení. Již v Tabulce 16 

bylo mj. naznačeno odlišení forem čtení a zkoušení. Tabulka 17 se tématem strategií čtení, 

kontroly a zkoušení zabývá blíže a umožňuje nám další srovnání strategií žáků. Při pohledu 

do tabulky mj. zjišťujeme, že úspěšní žáci disponují dvěma odlišnými strategiemi čtení 

nezávisle na tom, zda je jejich cílem memorování či pochopení textu. „Čtení 

před kontrolou" je typické tím, že žáci čtou slovo od slova, soustředí se na všechny 

informace. Ve „čtení po kontrole" žáci čtou jen výběr, to, co při kontrole zjistili, že neumí. 

I ostatní žáci se po kontrole či zkoušení vracejí ke čtení, pokud zjistili nedostatky. Ti si 

však čtou opět celý text, výběr nedělají. 

Na druhou stranu, kontrola probíhá u všech žáků velmi podobně (s výjimkou Báry, 

která kontrolu neprovádí). Žáci si přečtou podnadpis, ke kterému doplňují informace, a ty 

srovnávají se sešitem. Tento způsob je zřejmě nejjednodušší a umožňuje přehlednější 

kontrolu naučeného. Rozdíly však můžeme nalézt v tom, zda žáci kontrolují text najednou 

či po jednotlivých úsecích. Najednou text kontrolují žáci, kteří se zaměřují na pochopení 

textu (Adam a Ema), průběžnou kontrolu provád^záci zaměření na memorování (David 

a Cyril). 
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I zkoušení je obdobné u žáků úspěšných, průměrných i neúspěšných. Otázky 

zkoušejících kopírují podnadpisy a postupně zahrnou celý text. Ve zkoušení není rozdíl 

u těch, kteří zkoušení využívají po kontrole nebo místo kontroly. Výjimkou je opět Bára, 

která zkoušení využívá výjimečně. U ní probíhá zkoušení spíše namátkově, matka s ní 

neprochází celý text. 

Tabulka 17: Čtení, kontrola a zkoušení 

Adam David Ema Cyril Bára 
první čtení čtení po bodech čtení textu čtení úseků čtení textu 
* čte celý text * čte po bodech * čte celý text * čte po úsecích * čte celý text 
* po čtení kontrola * bod si několikrát * text čte *úsek si několikrát * text čte 
druhé čtení přečte několikrát přečte několikrát 
* čte jen výběr * po každém bodu * někdy rozkládá * po každém úseku * ke čtení se vrací, 
* po čtení kontrola kontrola čtení do následuje když je 

čtení po zkoušení delšího kontrola zkoušení 
* čte jen výběr, to, časového * ke čtení se vrací, neúspěšné 

co neumí úseku 
* ke čtení se vrací, 

když je 
kontrola 

neúspěšné 

c 
když je neúspěšná 

c zkoušení 
KJ neúspěšné 

* vybavování si * přeříkávání * přeříkávání * přeříkávání 
textu * přečte si * přečte si * přečte si 

* přečte si podnadpis a podnadpis a podnadpis a 
podnadpis a vybavuje si říká si info k říká si info k 

'5b vybavuje si info k němu němu němu 
o 
S b 

info k němu * srovnávání se * srovnávání se * srovnávání se o 
S b * srovnávání se sešitem sešitem sešitem 

| sešitem * kontrola po * kontrola po * kontrola po | * kontrola dvakrát každém bodu opakovaném každém úseku 

I 0 
* kontrola ihned po * opakuje se, čtení * kontrola všech I 0 čtení pokud bod * někdy výpis úseků, které už M 

k
on

tr
ol

a 

neumí 
* kontrola jen před 

zkoušením 

záchytných 
bodů 

četl 
* když je kontrola 

neúspěšná, 
vrací se ke 
čtení 

* zkouší kamarád * zkouší matka * nahrazuje * výjimečně 
nebo sestřenice * povídá sama kontrolu * zkouší matka 

* po bodech, tj. nebo podle * zkouší přítelkyně * otázky odhaduje 
řekne podnadpisu Daněa Bára nebo 
podnadpis * následuje po * zkoušení po čtení matka 

* prochází celý kontrole daného úseku 
"S text * zkoušení jen <U X/» * opakované, úseku, který si 
O * pokud to četl O * 

neumí 

Zamysleme se ještě nad tím, jak se žáci liší četností jednotlivých strategií. Jak již 

bylo výše řečeno, objektivně srovnávat četnost je s informacemi, které máme, prakticky 

nemožné. Každý žák se učí jinak často. Z výpovědí žáků je patrné, že úspěšní žáci 

potřebují k naučení látky celkově méně opakování. To je výrazné zejména u Adama, 

kterému stačí pouhé dvě čtení a kontroly. Nejčetnější užívání strategií se pravděpodobně 

objevuje u Emy. Ta využívá čtení, kontrolu i zkoušení v průběhu celého učení. Liší se tím 

od Davida, který poté, co přistoupí ke zkoušení, se již nevrací ke kontrole, i od Cyrila, 
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který buď své učení kontroluje nebo se nechává zkoušet. Přesto je velmi obtížné relevantně 

srovnávat četnost strategií. Je totiž možné, že v součtu opakuje např. čtení častěji Cyril než 

Ema, což ale nemůžeme z rozhovoru zjistit. 

6.6.3 Metakognitivní strategie žáků 
U metakognitivních strategií je situace složitější než u strategií kognitivních. Žáci 

jen výjimečně výslovně tyto strategie zmiňují, většinou je nutné metakognitivní strategie 

vysledovat z jejich postupu. Srovnání je proto velmi obtížné. 

Tabulka 18: Výčet metakognitivních strategií žáků 

Adam David Ema Cyril Bára 

m
et

ak
og

n
it

iv
n

í 
st

ra
te

gi
e 

odhad času 
plánování postupu 
monitorování 

chápání textu 
reparační strategie 
monitorování, co je 

třeba se ještě 
naučit 

vyhodnocování cíle 

odhad času 
monitorování, co je 

třeba se ještč 
naučit 

vyhodnocování cíle 

odhad požadavků 
plánování času 
monitorování 

chápání textu 
reparační strategie 
monitorování, co je 

třeba se ještě 
naučit 

vyhodnocování cíle 

odhad požadavků 
plánování postupu 
monitorování, co je 

třeba se ještě 
naučit 

vyhodnocování cíle 

odhad požadavků 
odhad času 
monitorování, co je 

třeba se ještě 
naučit 

vyhodnocování cíle 

Některé metakognitivní strategie lze nalézt u všech žáků bez ohledu na jejich školní 

úspěšnost. Jde o tyto tři strategie: (1) odhad (nebo plánování) času pro učení, 

(2) monitorování toho, co je třeba se ještě naučit a co už žák umí, (3) vyhodnocování cíle, 

který si žák pro učení stanovil. Záci se však liší v míře propracování dané strategie. 

Při odhadu času se Adam, David a Bára spoléhají na svou zkušenost. Je 

pravděpodobné, že i Cyril nějakým způsobem čas odhaduje. V rozhovoru se však tohoto 

tématu nakonec nedotýkáme, a proto o podobě této strategie nic nedozvídáme. U Emy je 

situace odlišná. Ema sleduje komplikovanost textu a na základě toho se rozhoduje, kolik 

času bude muset do učení vložit. Proto tuto strategii v tabulce nazývám nikoliv odhadem, 

ale plánováním času. Takto propracovaná strategie se neobjevuje ani u ostatních úspěšných 

ani neúspěšných žáků. 

Strategie monitorování naučeného a vyhodnocování cíle žáci užívají v rámci svých 

kognitivních strategií, většinou na základě kontrol a zkoušení. Výjimkou je Bára, která 

kontrolu využívá jen zřídka. Ta monitoruje to, co už umí, a vyhodnocuje, zda už se text 

dostatečně naučila, jen na základě čtení a rekognice textu. 

Oproti kognitivním strategiím neplatí, že by neúspěšní žáci měli méně strategií než 

žáci úspěšní. Zde je vztah mnohem složitější. Nejvíce metakognitivních strategií lze 

vysledovat u úspěšného Adama a průměrné Emy. Pro oba jsou typické strategie 

monitorování chápání textu a následné reparační strategie. Těmito strategiemi zřejmě 

disponují pouze žáci, kteří čtou text velmi pečlivě a propojují ho se svými předchozími 
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poznatky, tj. žáci, kteří se snaží pochopit smysl textu a při tom nezanedbávají ani 

memorování poznatků. Proto je nemohou využívat ani David s Cyrilem, kteří se text učí 

jako básničku bez ohledu na to, co znají z hodin, ani Bára, která text spíše „prolítne" a řadu 

informací vynechává, i když se o pochopení snaží. Pro způsob učení, který Adam a Ema 

uplatňují při výuce dějepisu, je zřejmě větší počet metakognitivních strategií typický. 

Úspěšní žáci zřejmě vůbec nemají potřebu odhadovat požadavky učitele. Látku se 

dokáží naučit celou a nepotřebují zřejmě řešit, co se tak asi v písemce může objevit. 

Pro neúspěšné žáky i pro průměrnou Emu je téma předpokládaných požadavků naopak 

velmi důležité, a to když se jejich odhad daří, i když v odhadu nejsou úspěšní. Tito žáci 

mají snahu proniknout „do mysli" učitelky a odhadnout, co je v písemce čeká. 

6.6.4 Vliv požadavků učitele na strategie žáků 

Požadavky učitele se do učení promítají nepřímo, jako strategie odhadu požadavků 

učitelky. Promítají se požadavky do strategií našich žáků i jiným způsobem? Při analýze 

požadavků učitele bylo zjištěno, že žáci musí ovládat velké množství informací. Na druhou 

stranu, je od nich požadováno i to, aby dokázali informace propojit, vysvětlit pojmy či 

zamyslet se a vyslovit názor o nějaké historické události. Ve výkladu se učitelka snaží 

zasazovat historické události do kontextu. Dalo by se očekávat, že z takového způsobu 

výuky budou lépe vycházet žáci, kteří využívají strategie, kterou povedou jak ke znalosti 

informaci, tak i k pochopení textu. Takovými strategiemi disponují Adam a Ema. 

Přesto může být úspěšným v této třídě i David s naprosto odlišnými strategiemi. 

Jeho cílem je naučit se text jako básničku, ne látku pochopit. Zdá se, že David dokonalým 

memorováním textu dokáže v písemkách zodpovědět i otázky zaměřené na vysvětlování 

pojmů či propojování událostí. Jeho vysvětlení pojmu je pravděpodobně spíše definicí. 

V písemkách tedy dokáže uspět. Dobře napsané písemky navíc kombinuje s aktivitou 

v hodinách, kde uplatňuje poznatky získané právě v hodinách. í 

Neúspěšní žáci se nedokáží naučit informace tak dobře jako David. Bára se o to ani 

nesnaží, jejím cílem není „mít jedničku". Látku se snaží pochopit, ale není ochotna 

(a možná ani schopna) se ji memorovat. Nemůže tedy dostát požadavku znalosti 

dostatečného množství faktů. Cyril využívá obdobných strategií jako David. Při hodinách 

ale nesleduje výuku. Otázkou je, jak často se také na písemky připravuje. Informace se 

tedy sice memoruje, neovládá je ale na takové úrovni, aby dokázal naplnit požadavek 

pochopení souvislostí. 

Požadavky učitelky tedy strategie žáků ovlivňují i přímo. Neznamená to však, že 

jen žáci s určitými strategiemi mohou zvládnout učitelčiny nároky. Uspět mohou žáci 

i s velmi odlišnými strategiemi. 
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6.6.5 Strategie žáků v různých fázích učení 

Při analýze strategií jednotlivých žáků jsme se pokusili zařadit tyto strategie 

do různých klasifikací. Jednou z nich bylo zařazení strategií podle fází učení, v nichž se 

uplatňují (viz Tabulky 2, 5, 8, 11, 14). Lze nalézt mezi žáky z tohoto hlediska nějaké 

rozdíly? 

Z Tabulky 19 vyplývá, že úspěšní a průměrní žáci užívají na začátku svého učení 

více strategií (zejména kognitivních) než žáci neúspěšní. Tato fáze bude pro úspěch učení 

zřejmě klíčová. To si uvědomuje i neúspěšný Cyril, když říká, že by bylo lepší, kdyby si 

text přečetl nejprve celý. 

U ostatních fází lze vztah školní úspěšnosti a užívaných strategií vysledovat jen 

těžko. U Báry je patrné zanedbávání závěrečné kontroly, u Cyrila nic podobného ale 

nenacházíme. Ten má závěrečnou fázi učení propracovanou stejně jako žáci úspěšní 

a průměrní. 

U analýzy kognitivních strategií bylo zjištěno, že celkově mají úspěšní žáci více 

strategií než žáci neúspěšní. Při rozdělení do fází učení nelze tento vztah s výjimkou 

počáteční fáze vysledovat. Úspěšný Adam disponuje dokonce méně kognitivními 

strategiemi v průběhu učení než průměrná Ema nebo neúspěšný Cyril. Podobně lze jen 

těžko vztáhnout rozdělení strategií do fází učení k tomu, jak je učení žáků zaměřeno. 

Tabulka 19: Strategie žáků v různých fázích učení 

Adam 
(dle Tabulky 2) 

David 
(dle Tabulky 5) 

Ema 
(dle Tabulky 14) 

Cyril 
(dle Tabulky 11) 

Bára 
(dle Tabulky 8) 

p
oč

et
 s

tr
at

eg
ií

 

začátek 
učení 3+2 2+1 2+2 0+3 1+2 

p
oč

et
 s

tr
at

eg
ií

 

v 
průběh 
u učení 

2+2 3+1 3+2 3+1 1+1 

p
oč

et
 s

tr
at

eg
ií

 

konec 
učení 2+1 1+1 2+1 2+1 0 ( 1 ) + 1 

počet kognitivních strategií + počet metakognitivních strategií 

6.6.6 Struktura učebních strategií 

Kromě rozdělení strategií do fází učení jsme se při analýze strategií v předchozích 

kapitolách zabývali strukturou používaných strategií, a to v rámci klasifikace OMISE 

(Tabulky 1,4, 7, 10, 13) a taxonomické tabulky (Tabulky 3,6, 9, 12,15). 

V Tabulce 20 jsou shrnuty strategie žáků zařazené do klasifikace OMISE. 

Při pohledu do tabulky jsou patrné rozdíly mezi žáky ve struktuře strategií. Tyto rozdíly 

však na první pohled nejsou dány školní úspěšností, ale tím, zda se žáci zaměřují 

na memorizaci nebo pochopení textu. Adam, Ema a Bára, zaměření na pochopení textu, 

využívají na rozdíl od Davida a Cyrila také I, S, E-strategie. To odpovídá jejich způsobu 

učení, které není zaměřené jen na memorizaci. 

89 



Pokud si rozdělíme žáky do dvou skupin podle toho, na co se při učení zaměřují, 

přeci jen zjistíme určité rozdíly ve struktuře strategií mezi úspěšnými a neúspěšnými žáky. 

Neúspěšní žáci mají méně strategií a méně obsazených kategorií. Cyrilovi ve srovnání 

s úspěšným Davidem chybí O-strategie. Bára má zase ve srovnání s úspěšným Adamem 

i s průměrnou Emou méně M-strategií a nevyužívá žádné I-strategie. Neúspěšným žákům 

tedy chybí klíčové strategie, ať už preferují memorizaci nebo pochopení textu. 

Tabulka 20: Strategie žáků v klasifikaci OMISE 

Adam 
(dle Tabulky 1) 

David 
(dle Tabulky 4) 

Ema 
(dle Tabulky 13) 

Cyril 
(dle Tabulky 10) 

Bára 
(dle Tabulky 7) 

0 2 2 1 - 2 

5b <D M 4 4 3 4 2 

ë 1 2 - 2 - -

u >o o o. S - - 1 - -

u >o o o. 
E 3 - - - 1 

Podobné závěry zjistíme, i když budeme sledovat strukturu strategií v rámci 

Bloomovy klasifikace vtaxonomické tabulce. Mezi Davidem a Cyrilem, kteří jsou 

zaměřeni na memorizaci textu, nejsou ve struktuře jejich strategií větší rozdíly. Jiné je to 

u žáků, kteří se zaměřují na pochopení textu. Zde je patrná jistá souvislost mezi školní 

úspěšností a strukturou strategií. Čím je žák úspěšnější, tím bohatší jsou jeho strategie 

z hlediska struktury. U úspěšného Adama můžeme dokonce nalézt strategie v rámci každé 

kategorie. Naopak rozdíl mezi neúspěšnou Bárou a Davidem s Cyrilem jsou minimální, její 

strategie jsou bohatší jen o její snahu interpretovat text (kategorie Pochopení + 

Konceptuální znalosti). Zdá se, že základem učení v dějepise jsou z hlediska Bloomovy 

klasifikace kategorie Zapamatování, Evaluace a Tvorba (dimenze kognitivních procesů) 

a kategorie Znalosti faktů a Metakognitivní znalosti (dimenze znalostí). Ostatní kategorie 

jsou u žáků obsazeny pouze v případě, že se jejich strategie zaměřují i na pochopení látky. 

Z hlediska struktury strategií jsou rozdíly dány spíše tím, jakým směrem žáci 

orientují své učení (memorizace vs. pochopení textu), než jen jejich školní úspěšností. I ta 

se však do struktury strategií promítá. Úspěšní žáci mají bohatší strukturu strategií 

ve srovnání s žáky neúspěšnými v rámci stejné „kategorie". 
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Tabulka 21: Strategie žáků v taxonomické tabulce 

Adam 
(dle Tabulky 3) 

David 
(dle Tabulky 6) 

Ema 
(dle Tabulky 15) 

Cyril 
(dle Tabulky 12) 

Bára 
(dle Tabulky 9) 

JE 
zapamatování X X X X X 

i L pochopení X X X 
•ti « c ®> 
ob " aplikace X 

0) 
N 

analýza X X 
C <D evaluace X X X X X 

T3 
tvorba X X X X X 

fakta X X X X X 
(U tn 
N O § 13 konceptuální X X X 

§ s -a procedurální X 

metakognitivní X X X X X 

6.6.7 Rozdíly a shodné rysy učebních strategií úspěšných, průměrných a neúspěšných 
žáků: shrnutí 

Pokusme se nyní shrnout zjištěné rozdíly a shodné rysy učebních strategií různě 

úspěšných žáků. Zjišťujeme, že celkově užívají neúspěšní žáci méně kognitivních strategií 

než žáci úspěšní. Neznamená to však, že by strategie neúspěšných žáků byly jen redukcí, 

výběrem ze strategií úspěšných. Je pravda, že v jejich učení vždy chybí nějaká podstatná 

strategie z repertoáru úspěšných, příp. průměrných žáků (u Cyrila jde o aktivitu v hodině, 

Bára zase neprovádí žádnou kontrolu). Úspěšní žáci také disponují dvěma strategiemi čtení 

(při prvním čtou celý text, při druhém - „po kontrole" - se zaměřují jen na to, co neumí). 

Na druhou stranu, disponují neúspěšní žáci strategiemi, které u úspěšných žáků 

nenacházíme (mnemotechnické pomůcky, taháky). Neúspěšní a průměrní žáci se při učení 

opírají o pomoc dospělých. 

Úspěšní žáci potřebují k naučení látky méně opakování než ostatní žáci. Nejčastěji 

opakuje své strategie průměrná Ema. Ta se v celém průběhu svého učení vrací ke všem 

třem základním strategiím (čtení, kontrola, zkoušení). 

U metakognitivních strategiích není vztah ke školní úspěšnosti příliš zřetelný. 

Všichni žáci maií ve svém repertoáru tyto strategie: odhad času, monitorování naučeného 

a vyhodnocování cíle. U průměrné Emy se objevuje výrazně propracovaná strategie 

odhadu (resp. plánování) času. Pro neúspěšné a průměrné žáky je navíc typický odhad 

požadavků učitelky. 

Rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými žáky lze najít nejen v počtu užívaných 

strategií, ale také v jejich struktuře. Úspěšní a průměrní žáci maií více propracované 

strategie na začátku svého učení, v ostatních fázích již není rozdíl patrný. 
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V některých aspektech vstupuje více než školní úspěšnost do podoby učebních 

strategií orientace žáků na memorování vs. pochopení látky. Je logické, že žáci zaměření 

na pochopení textu disponují jinými strategiemi než žáci, kteří se soustředí jen 

na memorování textu. Respektive, žáci zaměření na pochopení textu disponují stejnými 

strategiemi jako žáci zaměření na memorizaci a navíc svými specifickými strategiemi, a to 

kognitivními (např. výběr podstatných informací, často také úprava sešitu) 

i metakognitivními (strategie monitorování chápání textu a reparační strategie). Tyto dvě 

skupiny se také liší podobou kontroly. Žáci zaměření na pochopení kontrolují naučenou 

látku najednou, „memorující" žáci kontrolují naučené průběžně. Výrazné rozdíly mezi 

těmito skupinami se objevují zejména ve struktuře strategií. Žáci zaměření na pochopení 

textu mají propracovanější strukturu než žáci zaměření na memorování. 

Skutečnost, zda se žák ve svém učení zaměřuje na memorování textu nebo na 

pochopení látky, podle všeho se školní úspěšností nesouvisí. V rámci každé z těchto dvou 

skupin se ale rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými objevují. Neúspěšným žákům chvhí 

klíčové strategie typické pro jejich skupinu (např. Bára nerozlišuje podstatné informace, 

Cyrilovi chybí orientační strategie). Výraznější je tato skutečnost u žáků, kteří se soustředí 

na pochopení látky. Neúspěšná Bára má mnohem méně propracovanou strukturu než 

úspěšný Adam nebo průměrná Ema. Čím je žák úspěšnější, tím bohatší jsou jeho strategie 

z hlediska struktury. 

Školní úspěšnost se tedy do podoby učebních strategií promítá poměrně 

výrazně. Stejně významně však zasahuje do učebních strategií to, jaký cíl si pro učení 

žák stanovil (naučit se text zpaměti vs. pochopit smysl). Čím ie žák úspěšnější, tím _ 

bohatší bývají ieho strategie. Tento vztah platí ale jen v případě, že sledujeme žáky 

v kontextu stanoveného cfle- Pokud ne, zjišťujeme, že průměrná Ema (zaměřená 

na pochopení textu) disponuje větším množstvím strategií než úspěšný David (zaměřený 

na memorizaci). Navíc nesmíme zapomínat, že neúspěšní žáci maií v repertoáru 

strategie. k*pré úspěšní žáci neužívají. Těmito strategiemi se neúspěšní žáci snaží 

překonávat problémy spojené s učením a vyrovnávat rozdíly mezi nimi a úspěšnými žáky. 
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7. Diskuse 
Z analýzy a srovnávání žákovských strategií vyplynulo, že úspěšní žáci užívají více 

kognitivních strategií než žáci neúspěšní. Úspěšné žáky zatěžuje učení méně než žáky 

neúspěšné a je tedy možné, že jsou schopni se na své učení podívat s nadhledem a své 

strategie dále rozvíjet. Např. Adam zmiňuje učitele, který je učil vybírat z textu podstatné 

informace. Ačkoliv i ostatní žáci zřejmě dostali obdobnou radu, on byl schopen ji zařadit 

do svého učení. Neúspěšní žáci jsou pak učením více zahlceni a setrvávají u svého 

naučeného způsobu učení. Cassidy a Eachus (2000) zjistili, že úspěšní studenti využívají 

tzv. strategický přístup k učení, tzn. že volí své strategie podle potřeby a kontextu. 

Podobně Cano-García a Hughesová (2000) tvrdí, že úspěšní studenti jsou ve svém myšlení 

nezávislí, neplánují tolik své strategie a přizpůsobují je kontextu. Úspěšní žáci se tedy lépe 

přizpůsobují, a proto možná mají i více strategií. 

Je třeba si připomenout, že učební strategie nejsou žádná vrozená danost, naopak 

autoři (např. WEINSTEIN et. al., 1989) upozorňují na skutečnost, že strategie se člověk 

v průběhu svého života učí. Dalším možným vysvětlením rozdílu v počtu kognitivních 

strategií tudíž je, že stejně jako se neúspěšní žáci hůře učí poznatky, tak se i obtížněji 

a pomaleji učí své učební strategie. Naopak úspěšní se učí lépe, a tak jsou schopni se 

i snáze naučit i učební strategie, které je zaujmou. Tím jsou pak způsobeny i rozdíly mezi 

úspěšnými žáky. Zatímco Adam považuje odlišovat podstatné informace za důležitou 

strategii, David nikoliv, a proto ji ani ve svém repertoáru nemá. I Garnerová (1990) tvrdí, 

že žáci využívají určité strategie, jen když mají pocit, že potřebují. 

Je ovšem možné, že rozdíl v počtu strategií není ve skutečnosti mezi žáky nijak 

výrazný. Domnívám se, že žáci jistě užívají i strategie, o kterých v rozhovoru nehovořili. 

Pokud budeme považovat za úspěšné žáky ty, kteří mají své učení více pod kontrolou, 

můžeme dojít k závěru, že jsou o svých strategiích schopni i více hovořit. Navíc mohg 

nepřesnosti vzniknout i tím, jakým způsobem byly určité činnosti označovány jařo 

strategie. To, že žák dělá při učení nějakou činnost, ještě neznamená, že tato činnost byla 

považována za strategii. Klasickým příkladem je úprava sešitu. Prakticky všichni žáci 

nějakým způsobem upravují svůj sešit. Ovšem jen u těch, kteří tvrdili, že tak činí mj. 

i za účelem snazšího učení, byla úprava sešitu považována za strategii. Zjednodušeně lze 

říci, že za strategii bylo považována taková činnost, kterou za učební strategii považují 

žáci. Je možné, že se i ostatní žáci snadněji učí, pokud si sešit upravují určitým způsobem, 

a tak nevědomě právě takto své sešity upravují. Tomuto vysvětlení by odpovídalo i to, že 

při srovnávání m e t a k o g n i t i v n í c h strategií nebyl žádný velký rozdíl nalezen. Při analýze 
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metakognitivních strategií bylo totiž nutné strategie více vysuzovat z náznaků v rozhovoru, 

jen zřídka žáci o nich hovořili přímo. I kdybychom však přistoupili na myšlenku, že rozdíl 

mezi kognitivními strategiemi je dán tím, co bylo a nebylo za strategie považováno, 

ukazují naše výsledky na skutečnost, že úspěšní více reflektují své učení a jsou schopni 

jmenovat více strategií, které využívají při svém učení. 

Jaké další skutečnosti mohou vést žáky k užívání vybraných strategií? Jistě to není 

skutečnost, že žák ví, že by tato strategie byla vhodná. Příkladem je Cyril, který říká, že by 

bylo lepší, kdyby si text přečetl nejprve celý, ale přesto to nedělá. To potvrzuje i Nolenová 

(1988), která tvrdí, že prostá znalost strategií (ani znalost toho, že je strategie výhodná) 

k užívání strategií nevede. 

Nolenová (1988) při svém výzkumu zjistila, že žáci, které téma zajímá, se nesnaží 

informace pouze memorovat a užívají i hloubkové strategie. To však s našimi zjištěními 

kryje jen částečně. Jistě je to tak u Adama, Emy či Báry. David se však uchyluje 

k memorování, a to přesto že ho dějepis (nebo alespoň některá témata) zajímá. Skutečnost, 

že žáky téma zajímá, tedy také nevede výlučně k užívání určitých strategií. 

Garnerová (1990) tvrdí, že nejednoznačnost úkolu může vést ktomu, že se žáci 

uchylují k povrchovým strategiím (tj. ke strategiím memorování), ačkoliv jindy užívají jiné 

strategie. Tuto skutečnost dokumentuje mj. i Bárin přístup k experimentální úloze. Žáci 

nevěděli, co je po naučení textu čeká. Bára se proto při učení soustředila na memorování^ 

a tomu odpovídaly i strategie, které popsala v experimentální úloze a které při běžném 

učení nepoužívá. Je možné, že je to i jedním z důvodů, proč se na memorování soustředí//: 

David. Ten tvrdí, že se někdy v písemkách objevují otázky na významné informace a jindy 

na naprosto nepodstatné. Je tedy patrné, že se David v situaci neorientuje, a proto se možná 

uchyluje i k memorování. 

Rendl (1994) vztahuje míru učení k osobnímu standardu žáků. „Zdá se, že každý 

žák má kromě představy o své pozici mezi ostatními (...) také představu toho, co mu stačí, 

čeho chce dosáhnout, s čím je, nebo by byl spokojen" (RENDL, 1994, str. 53). To je patrné 

zejména u Báry, která tvrdí, že nepotřebuje jedničku, jak by si přála učitelka, že jí stačí 

naučit se na písemku dostatečně. Tomu odpovídají i její strategie, které se většinou 

omezují jen na aktivitu v hodinách a opakované čtení sešitu před písemkou. Rendl takový 

postup nazývá běžnou mírou aktivity. „Zjišťujeme, že narušení či nesplnění osobního 

standardu vyvolá zvýšenou míru aktivity vůči školnímu učení" (RENDL, 1994, str. 53). I to 

lze dokumentovat na příkladu Báry. Ve chvíli, kdy má pocit, že je písemka pro ni důležitá, 

zapojuje do učení svou matku. Stejně tak je pravděpodobné, že Cyril využívá řadu svých 

strategií jen v dobách nejvyššího ohrožení, zejména při učení se na reparát. Užívání 
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strategií bývá tedy také důsledkem běžné vs. zvýšené aktivity při učení a vztahuje se 

k osobnímu standardu. 

Při analýze žákovských strategií jsme se snažili oprostit od klasického dělení 

kognitivních strategií na povrchové a hloubkové (např. NOLEN, 1988; 

SOMUNCUOGLU, YILDIRIM, 1999). Využití této klasifikace pro charakteristiku 

strategií může být často omezující. To se ukázalo zejména v případě Adama, Emy či Báry, 

tj. žáků, kteří se soustředěna pochopení textu. Adamovy a Eminy strategie jsou založeny 

na opakovaném čtení, kontrole, prip. zkoušení. Tyto strategie by podle dělení na povrchové 

vs. hloubkové spadaly právě do kategorie strategií povrchových. Podíváme-li se však 

na učení Adama a Emy blíže, zjistíme, že jejich strategie nelze omezit pouze na pouhé 

memorování. Naopak, snaží se vybírat podstatné informace či pochopit smysl textu. 

Podobně nedostačující se jeví klasifikace při posuzování Bářiných strategií. U té sice 

postrádáme propracované memorizační strategie, podobně však chybí i klíčové strategie 

(např. identifikace hlavní myšlenky) pro zařazení jejích strategií mezi strategie hloubkové. 

Problematika učebních strategií je tedy mnohem složitější a nelze jejich popis omezit jen 

na členění na povrchové a hloubkové. 

Přesto jsme se nakonec nevyhnuli rozdělení žáků do dvou skupin - na žáky, kteří se 

zaměřují na memorizaci textu (David, Cyril), a žáky, kteří se zaměřují na pochopení látky 

(Adam, Ema, Bára). Jistě by bylo možné tyto skupiny pojmenovat jako povrchové vs. 

hloubkové strategie. Z výše uvedených důvodů se tomu však vyhýbám. Nejvíce se naše 

dělení blíží konceptu Martona a Salja (1976a, 1976b), tj. povrchovému a hloubkovému 

přístupu k učení. Podobnosti s Martonem a Sáljem lze nalézt jak v rozhovoru s žáky, tak 

i v experimentální úloze. V souladu s jejich koncepcí David s Cyrilem chápou učení jako 

reprodukci, v experimentální úloze opakuje David jen informace, které v textu byly (Cyril 

nebyl schopen otázky zodpovědět). Adam, Ema a Bára chápou učení jako pochopení. 

V experimentální úloze používají více svoje slova, přidávají i svoje myšlenky. Je patrné, že 

zjištěné strategie žáků do konceptu Martona a Salja zapadají. Podoba výsledků může být 

dána i obdobnou metodologií. Výzkum přístupů k učení byl založen také na rozhovorech. 

Přes tyto podobnosti se nedomnívám, že by bylo vhodné nazývat strategie žáků přístupem 

k učení. Přístup k učení jako forma učebního stylu má charakter metastrategie, projevuje se 

v různých učebních situacích (MAREŠ, SKALSKÁ, 1994) a nelze jej proto určit jen 

z analýzy strategií v dějepise. Je ale pravděpodobné, že pokud bychom sledovali učení 

žáků i v jiných předmětech, zjistili bychom, že zaměření na memorování odpovídá 

povrchovému přístupu k učení a zaměření na pochopení hloubkovému přístupu. 
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Je třeba mít na paměti, že zařazení do určité skupiny neznamená nutně stejné 

strategie u všech žáků dané skupiny. Naopak, žáci v každé skupině užívají široký repertoár 

strategií. Vždyť mezi strategiemi Adama a Báry je velký rozdíl. Zařazení do skupiny 

určuje spíše stanovený cíl než užívané strategie. 

Hloubkové strategie, resp. hloubkový přístup k učení, mají napomáhat 

dlouhodobějšímu zapamatování (MARTON, SÁLJO, 1976b; WEINSTEIN, 1989). 

V rámci výzkumu jsme se sice problematikou dlouhodobého zapamatování poznatků 

nezabývali, přesto z rozhovorů vyplynuly skutečnosti, které toto tvrzení zcela nepotvrzují. 

Ema, patřící do skupiny zaměřené na pochopení, přiznává, že pokud bychom se jí 

najnforpiace, které se učila den předtím, zeptali odpoledne, pravděpodobně by toho 

mnoho neřekla. Ještě výraznější situace je u Báry, která si z dějepisu pamatuje jen útržky 

a v hodinách svými odpověďmi dokazuje, že jí dějepisný přehled chybí (i když si to o sobě 

asi nemyslí). David zaměřený na memorování tvrdí podobně jako Ema, že informace 

naučené na písemku brzy zapomíná. Na druhou stranu, určitý historický přehled jistě 

nepostrádá, což dokazuje svou aktivitou v hodinách. Situace je zřejmě mnohem složitější. 

Je otázkou, jaké výsledky bychom získali, pokud bychom se soustředili právě na vztah 

užívaných strategií a schopnosti udržet si dlouhodobě poznatky v paměti. Z našeho 

výzkumu však zatím vyplývá, že pokud dlouhodobému zapamatování napomáhají 

hloubkové strategie, nebudou jediným činitelem. 

Stejně tak se neukázalo, že by užívání určitých strategií predikovalo školní 

úspěšnost. V souladu s Alexanderovou, Murphyovou a Guanem (1998) jsem zjistila, že být 

úspěšným lze i bez užívání hloubkových strategií. Příkladem může být David, který 

neužívá žádnou strategii, kterou by šlo označit za hloubkovou. Richardson a Fergusová 

(1993) naproti tomu tvrdí, že úspěšnější žáci užívají některé hloubkové strategie častěji. 

K podobnému závěru dochází i Albaili (1997). Podle něj je jedním z rozdílů mezi skupinou 

úspěšných a průměrných a skupinou neúspěšných studentů užívání strategií jako 

sumarizace či selekce hlavních myšlenek. Vzhledem k malému vzorku nemohu tyto závěry 

ani potvrdit, ani vyvrátit. Ukázalo se však, že úspěšný Adam a průměrná Ema mají 

propracovanější a četnější strategie identifikace hlavní myšlenky, sumarizace aelaborace 

než neúspěšná Bára. Lze tedy souhlasit s tím, že některé strategie (např. právě identifikaci 

podstatných informací) častěji užívají žáci úspěšní a průměrní. Neznamená to však, že toho 

jsou schopni všichni úspěšní žáci (viz David). 

Při analýze strategií jednotlivých žáků jsme se okrajově dotkli i tématu 

individuálních učebních preferencí dle konceptu Dunna a Dunnové (viz kapitolu o jejich 

konceptu). Ačkoliv na tuto problematiku nebyl rozhovor zaměřen, žáci některé informace 
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v souvislosti se svým učením spontánně zmiňují. V rozhovorech se objevily tyto okruhy 
individuálních preferencí: 

• Sociální potřeby - žáci zmiňují, zda se učí sami, s pomocí dospělého 
či vrstevníků. 

• Fyziologické charakteristiky - žáci zmiňují denní dobu, kdy se učí, 

či preferovaný způsob přijímání informací. 

• Intencionální aspekty - žáci se zmiňují o své motivaci k učení. 

Naopak o fyzikálním prostředí žáci vůbec nehovoří. Zdá se, že žáci samotní 

nepovažují témata, zda poslouchají při učení hudbu či sedí na měkkém gauči, za významná 

pro jejich učení. Ani já se nedomnívám, že by nám tyto informace nějak významně 

pomohly pochopit jejich učení. Méně významné pro pochopení procesu učení se mi jeví 

i fyziologické charakteristiky. Denní doba, kdy se žáci učí, bývá často vynucena 

okolnostmi (viz Emu, která se učí večer kvůli bratrovi). Pro podobu strategií se o něco 

významnější ukazuje preferovaný způsob přijímání informací. Ten může do určité míry 

stát za užíváním některých strategií (např. David, který si obtížné letopočty několikrát 

za sebou píše pro lepší zapamatování). 

Významné jsou intencionální aspekty. To ostatně vyjadřuje i David, když říká: 

„Když jeho to baví, tak mu to jde lip. Když třeba ho to nebaví, tak mu to jde hůř. " Caldwell 

a Ginter (1996) při svém výzkumu u žáků 3. a 4. tříd došli k názoru, že intencionální 

aspekty zastávají dokonce nejvýznamnější místo v predikci školní úspěšnosti. Podobně 

Cassidy a Eachus (2000) charakterizují neúspěšné žáky apatickým přístupem k učení, tzn. 

tím, že neprojevují dostatek zájmu o učení. To se potvrdilo jak u Báry, která při svém 

učení vypouští nezajímavé informace, tak u Cyrila, který rezignuje na aktivitu v hodinách. 

Úlohu motivace pro učení a školní úspěšnost tudíž nemohu a ani nechci zpochybňovat. 

Přesto ještě zajímavější se mi zdají sociální potřeby žáků. Ze srovnávání strategií 

žáků vyplynulo, že průměrní a neúspěšní žáci využívají narozdíl od těch úspěšných pomoci 

dospělých, zejména rodičů. Ať už se jejich rodiče projevují při této pomoci jako partneři 

či jako autority, zastávají v učení svých dětí poměrně významné místo. Zdá se, rodiče 

neúspěšných, příp. průměrných žáků jsou zvyklí poskytovat svým dětem určitou míru 

podpory a nepřestávají s touto pomocí ani ve vyšších ročnících. Na druhou stranu, rodiče 

úspěšných cítí, že jejich děti mají své učení ve svých rukou, zvládají to i bez jejich pomoci, 

a proto do učení svých dětí nezasahují. Podobně jako rodiče zastávají významné místo 

při učení i vrstevníci. U nich je však situace poněkud odlišná. Nějakou formu učení se 

s vrstevníky zmiňují všichni žáci s výjimkou Báry. Většinou se od nich nechávají zkoušet 

Adam vystupuje v roli zkoušejícího (ale i tak se něco naučí). Využití vrstevníků při učení 
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je tedy zřejmě nezávislé na školní úspěšnosti. Kamarádi jsou ochotni pomoci, ať je žák 

úspěšný či nikoliv. Zajímavé je, že pokud využívají žáci při svém učení někoho jiného 

(ať už jde o dospělého nebo vrstevníka), omezuje se tato pomoc většinou jen na zkoušení 

(kromě Cyrila, který zmiňuje i jiné formy podpory: vyprávění dědy, půjčování sešitu 

či rady Danči). Je možné, že žáci v 9. třídě zatím ještě nedokáží zapojit druhé do jiné fáze 

svého učení. Učit se s vrstevníky nebo s dospělým zatím znamená jen zkoušet nebo nechat 

se zkoušet. 

Z našich zjištění vyplývá, že fenomén školní úspěšnosti zasahuje i do oblasti 

učebních strategií. Neúspěšní žáci mají méně strategií než žáci průměrní a úspěšní. 

Postrádají zejména strategie, které v repertoáru úspěšných s podobným zaměřením 

zastávají klíčové místo. Na druhou, stranu, neúspěšní žáci využívají i strategie, kterými 

úspěšní žáci nedisponují. 

Platnost těchto závěrů je však velmi omezená. Vzhledem k malému vzorku 

i omezení na jediný školní předmět si netroufám uvedená zjištění generalizovat. Je 

otázkou, jak a do jaké míry by se výsledky lišily, kdybychom zvolili jiný předmět. 

Zajímavé by také bylo sledovat, jak se učební strategie žáků dále vyvíjejí, zda si budou 

žáci osvojovat nové strategie či budou jen rozvíjet ty stávající. To už však není tématem 

této práce, ale otázkami pro budoucí výzkum. 
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8. Závěr 
Cílem této práce bylo popsat strategie, které úspěšní, průměrní a neúspěšní žáci 

využívají při učení se dějepisu, a následně je srovnat. 

V teoretické části jsme se zabývali analýzou pojmu učební styl a učební strategie. 

Z analýzy vyplynulo, že se nejedná o shodné termíny. Zatímco styl učení se projevuje 

ve všech učebních situacích, podoba učební strategie je dána kontextem, ve kterém ji žák 

využívá. Strategie je naplněním učebního stylu. 

Následně jsme hledali vztah učebních strategií ke školní úspěšnosti na základě 

dřívějších výzkumů. Ty však využívají především dotazníkové metody, které se pro hlubší 

poznání učebních strategií nezdají příliš vhodné. Přesto je z těchto výzkumů patrné, že jistý 

vztah mezi školní úspěšnosti a učebními strategiemi existuje. Autoři se však liší v tom, jak 

tento vztah popisují. Někteří (např. Cano-García, Hughesová; Cassidy, Eachus) tvrdí, že 

školsky úspěšnými se stávají ti, kteří dokáží své strategie přizpůsobovat školním 

podmínkám. Jiní (např. Albaili; Richardson, Fergusová) hovoří o tom, že úspěšní 

žáci/studenti se vyznačují užíváním hloubkových strategií, zejména zaměřených 

na elaboraci. Objevují se však i názory zcela opačné (např. Alexandrové, Murphyová, 

Guan), že školsky úspěšným se žák může stát i bez užívání (hloubkových) strategií. 

Výsledky dřívějších výzkumů tedy nepřinášejí uspokojivé odpovědi. 

Empirická část byla založena na analýze učebních strategií pěti žáků 9. ročníku 

základní školy - dvou úspěšných (Adam, David), jednoho průměrného (Ema) a dvou 

neúspěšných (Bára, Cyril). Při srovnávání strategií těchto žáků vyšlo najevo, že neúspěšní 

žáci využívají méně kognitivních strategií než žáci úspěšní a průměrní. Rozdíl v počtu 

strategií je dán tím, že neúspěšným žákům chybí některé podstatné strategie z repertoáru 

úspěšných, příp. průměrných žáků. Na druhou stranu, neúspěšní žáci disponují strategiemi, 

které u úspěšných nenajdeme. Mj. více využívají při svém učení pomoci dospělých. 

Naopak v případě metakognitivních strategií nelze v množství užívaných strategií najít 

výraznější rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými žáky. Přesto i v tomto případě lze nalézt 

typickou strategii pro průměrné a neúspěšné žáky (odhad požadavků učitelky), která se 

u úspěšných neobjevuje. 

Podobu strategií však často více ovlivňuje zaměření žáka na pochopení nebo 

na memorizaci látky než školní úspěšnost. Je pravděpodobné, že toto zaměření je projevem 

učebního stylu. To však můžeme jen těžko posoudit, neboť jsme sledovali učební strategie 

jen v rámci jediného předmětu. Žáci zaměření na pochopení užívají stejné strategie jako 

žáci zaměření na memorizaci, navíc v jejich repertoáru nalezneme specifické kognitivní 
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(např. výběr podstatných informací) i metakognitivní (např. monitorování chápání textu, 

reparační postupy) strategie. Díky tomu je struktura strategií těchto žáků bohatší 

a propracovanější. 

V rámci těchto dvou skupin můžeme také nalézt rozdíly mezi úspěšnými 

a neúspěšnými žáky. Neúspěšní postrádají ve svém repertoáru strategie klíčové pro jejich 

zaměření. U žáků zaměřených na pochopení jde např. o rozlišování podstatných informací, 

u žáků zaměřených na memorizaci o orientační strategie. Výraznější je tento rozdíl u žáků 

zaměřených na pochopení látky. 

Školní úspěšnost tedy ovlivňuje podobu učebních strategií. Stejně významně však 

zasahuje do učebních strategií i zaměření žáků. Zaměření žáka na pochopení nebo 

memorizaci zřejmě se školní úspěšností nesouvisí, obojí zaměření se objevuje jak u žáků 

úspěšných, tak u žáků neúspěšných. 

Neúspěšní žáci nedokáží ze zkušeností ze svého učení těžit tolik jako žáci úspěšní. 

Jejich strategie jsou méně početné, chybí jim klíčové postupy. Vynakládají tak na učení 

více energie než úspěšní, a přesto dosahují horších výsledků. Proto by se podle mého 

názoru měla práce s neúspěšnými žáky v budoucnu zaměřit také na rozvoj učebních 

strategií, které by jejich učení zefektivnily. Tomu však musí předcházet detailní poznám 

učebních strategií daného žáka. Jen tak je možné rozvíjet jeho učení přesně tak, jak daný 

žák potřebuje. 
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RESUMÉ 
Cílem této diplomové práce je popsat učební strategie úspěšných, průměrných 

a neúspěšných žáků na příkladu látky z dějepisu a následně nalézt a charakterizovat rozdíly 

a shodné rysy mezi různě úspěšnými žáky. 

Teoretická část se zabývá analýzou pojmů styl učení, přístup k učení a učební 

strategie. Jsou zde prezentovány relevantní výzkumy vztahu školní úspěšnosti a učebních 

strategií, příp. učebního stylu. 

Empirická část se soustředí na analýzu učebních strategií vybraných žáků. Tato 

analýza je založena informacích získaných prostřednictvím následujících metod: rozhovory 

se žáky (zaměřené na postupy učení, jeho kontext, roli rodičů a dalších osob apod.), 

pozorování ve výuce zaměřené na žáky i na učitele, experimentální úloha na práci s textem 

a analýza žákovských sešitů z dějepisu. Výzkum je koncipován jako kvalitativní. 

V práci jsou analyzovány učební strategie pěti žáků 9. ročníku základní školy -

dvou úspěšných (Adam a David), jednoho průměrného (Ema) a dvou neúspěšných (Bára 

a Cyril). Pozornost se soustředí na podobu kognitivních a metakognitivních strategií, 

rozdělení strategií v rámci fází učení a strukturu strategií. V těchto kategoriích jsou také 

učební strategie žáků srovnávány. 

Ze srovnání vyplynulo, že vztah mezi školní úspěšností a užívanými učebními 

strategiemi v dějepise existuje. Neúspěšní žáci postrádají klíčové strategie. Na druhou 

stranu, mají ve svém repertoáru jiné, které se u úspěšných žáků neobjevují. Např. při svém 

učení využívají pomoci dospělých osob. 

Stejně významná jako školní úspěšnost je pro podobu učebních strategií skutečnost, 

zda se žák zaměřuje na memorování či pochopení látky. I v rámci těchto skupin lze nalézt 

rozdíly mezi úspěšnými a neúspěšnými. 

V závěru práce jsou zjištěné poznatky srovnány se závěry výzkumů, uvedených 

v teoretické části. 
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SUMMARY 
The purpose of this thesis is to describe the learning strategies of low-, average-, 

and high-achieving pupils, then to find and characterize major differences and similarities 

between diferrently achieving pupils. The learning strategies is investigated in the context 

of History courses. 

The theoretic part deals with an analysis of the therm 'learning style', 'approach to 

learning' and 'learning strategy'. Relevant surveys of the relation of school achievement to 

learning strategies or learning styles, respectively, are presented here. 

The empiric part is focused on the analysis of the learning strategies of a given 

sample of pupils. This analysis is based on the dates obtained by the following methods: a) 

the interviews with the pupils (focused on the procedures and context of learning, on the 

role of the parents and other people), b) the observation in the class focused on boths 

pupils and the teacher, c) the experimental assignment of text learning, and d) the analysis 

of the pupils' History exercise books. The survey is conceived as qualitative. 

In this thesis, the learning strategies of five 9th grade pupils are analysed - of two 

high-achieving (Adam and David), one average-achieving (Ema), and two low-achieving 

pupils (Bara and Cyril). The attention is focused on the forms of their cognitive and 

metacognitive strategies, on the division of strategies in different phases of learning, and 

on the structure of such strategies.The criteria described above are used to compare the 

learning strategies of the pupils. 

The comparison had suggested a relation between school achievement of the pupils 

and the learning strategies used in History classes. The low-achieving pupils lack the key 

learning strategies. On the other hand, they employ other strategies lacked by the high-

achieving pupils. For example, they use adult's advice in their learning. 

Apart from the school achievement itself, the pupils' focusing on either 

memorizing or comprehension of the text is equally important for the form of the learning 

strategies. Differences can be found even within these two groups of pupils. 

This thesis concludes by the comparison of the findings achieved to those 

mentioned in the theoretical part. 
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