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Abstrakt

Tématem

této

diplomové

práce je

využití

prezentací

v Microsoft

PowerPoint (dále jen MPP) jako podpory činnostního vyučování v hodinách
přírodopisu v prostředí druhého stupně základních škol. Diplomovou práci tvoří
tři části. První teoretická část se zabývá historií a charakteristikou činnostního
vyučování, postavením činnostního vyučování ve školských dokumentech,
výukovými metodami podporující činnostní výuku v hodinách přírodopisu a
organizačními formami při využití prezentací v MPP, dále zásadami ve výuce
přírodopisu, které by měl učitel při tvorbě svých prezentací v MPP dodržovat.
Součástí teoretické části jsou dále prezentace v MPP jako takové a základní
kroky, jak je vytvořit. Cílem výzkumné části je na základě dotazníkového šetření
vytvořit podklady pro třetí praktickou část. Výzkumné šetření je zaměřeno na
učitele přírodopisu v prostředí pražských základních škol. Hlavním cílem
praktické části je na základě výsledků výzkumného šetření vytvořit metodickou
příručku pro učitele přírodopisu, jak vytvořit prezentace v MPP, které jsou
koncipované jako podpora činnostního vyučování. Součástí praktické části jsou
ukázkové bloky prezentací v MPP s doprovodným materiálem (pracovními
listy).
Klíčové pojmy: činnostní učení, prezentace v MPP, metodická příručka pro
učitele přírodopisu.

Abstract
The topic of this graduation thesis is use of slideshow presentations in
Microsoft PowerPoint (further only MPP) as support of class work activity
teaching in Biology lessons in surrounding of second grade at elementary
school. The thesis is formed by three parts. The first theoretical part deals with
history and characteristic of class work activity learning, class work activity
learnings role in schools documents, teaching methods supporting class work
activity learning in Biology lessons and with organizational forms while using
presentations in MMP, yet fundamentals in Biology lessons, that teachers would
abide while creating their presentations. Next a part of the theoretical part is
presentations in MPP alone and basic steps how to create them. The purpose
of the experimental part is to create data for the third practical part on the basis
of questionnaire examinations. The experimental examination deals with
Biology teachers in the environment of Prague schools. The main goal of the
practical part is on to create a methodical manual for Biology teachers on the
basis of the experimental examination's results, how to create presentations in
MPP that are conceived as class work activity learning's support. The practical
part includes specimen issues of presentations in MPP with supporting material
(worksheets).
Key words: activity learning, presentations in MPP, a methodical manual for
Biology teachers.
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1. Úvod
Téma této diplomové práce bylo zvoleno s ohledem na současný
nepřehlédnutelný rozvoj technizace celého edukačního procesu, díky kterému
vznikají otázky typu, zda učitelé reflektují tyto změny a zavádějí je do své
vlastní praxe. Předmětem vědeckého zkoumání v rámci této práce právě budou
prezentace vytvářené pomocí softwaru Microsoft PowerPoint (dále jen MPP)
jako takové a ty které jsou koncipované jako podpora činnostního vyučování,
frekvence jejich používání v hodinách přírodopisu v prostředí 2.

stupně

základních škol a v neposlední řadě jejich kvalita zpracování. Prezentace
v MPP můžeme klasifikovat jako didaktický prostředek či didaktickou pomůcku
k dosažení stanoveného cíle vyučovací jednotky.
Jedním z cílů této práce je zjistit, zda učitelé používají prezentace v MPP
ve svých hodinách. Pokud ano, tak se nabízí otázka, jak často a jakým
způsobem koncipované, tj. zaměřené na frontální výuku nebo jako podpora
činnostního učení. Pokud ne, cílem bude zjistit důvody, proč učitelé přírodopisu
tento didaktický prostředek k dosažení cíle vyučovací hodiny nepoužívají.
Dalším cílem bude definovat kritéria kvalitní prezentace v MPP. Na základě
sestavených kriterií bude za cíl praktické části vypracovat ukázkový blok
kvalitních

prezentací

v MPP

koncipovaných

jako

podpora

činnostního

vyučování s doprovodným materiálem a podpořený metodickým manuálem
pro učitele, jak takto koncipované prezentace v MPP sestavovat.
Práce je strukturovaná do tří tematických bloků. V rámci teoretické části
bude problematika terminologicky vyložena na základě signifikantních faktů a
jevů z prostudované literatury. Střed zájmu představuje činnostní vyučování,
jeho obecná charakteristika, historie a především jeho metody, které lze využít
v hodinách přírodopisu v prostředí 2. stupně základních škol. Cílem výzkumné
části této práce je shromáždit data ze současné školní praxe a interpretovat
výsledky výzkumu, které objasní položené otázky a budou představovat nosný
pilíř pro praktickou část. Obecným cílem výzkumné části bude verifikace
stanovených hlavních a dílčích hypotéz, jejichž stanovení je nezbytnou součástí
každého kvalitního výzkumu. Neméně důležitou část této práce představuje již
zmíněná praktická část, která si klade za cíl sestavit blok kvalitních prezentací
9

v MPP, který bude teoretickou a praktickou základnou metodického manuálu
pro učitele přírodopisu.
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2. Teoretická část
2.1 Historie činnostního vyučování
2.1.1 Od J. A. Komenského do období vzniku první republiky

Podle J. A. Komenského se kvality člověka mohou rozvíjet jedině
výchovou a vzděláním. Sám J. A. Komenský ve svém díle popsal základní
didaktické přístupy a metody, které mají být přirozené, nenásilné a v souladu se
stupněm duševního vývoje žáků. Odhalil zákony a pravidla, která tvoří základ
našeho činnostního pojetí výuky (Rosecká, 2006).
Zdá se, že J. A. Komenský položil první stavební kámen činnostnímu
vyučování nebo alespoň inicioval směr zájmu zkvalitňování edukačního procesu
tak, aby vyučování obecně bylo efektivní a přinášelo benefity pro celý edukační
proces. Další prokazatelné snahy činnostně koncipovat výuku lze datovat
do období první republiky, kdy sám prezident republiky T. G. Masaryk
poukazoval opět na odkaz J. A. Komenského. Prezident byl přesvědčen, že
Komenského pojetí výuky přinese do českého školství pokrok. Dále je nutno
připomenout osobnosti jako O. Chlup, J. Hála, prof. Drtina, kteří přispěli
k rozvoji činnostního vyučování ve výuce v prostředí českých škol. Většina
těchto osobností publikovala své názory, poznatky a zkušenosti z praxe, které
podporovaly myšlenky činnostního vyučování (Rosecká, 2006).
Významným bodem v dějinách českého školství byl právě vznik první
republiky, který motivoval učitele ke zkvalitnění výučování. Jejich snahou bylo
vyučovat tak, aby příští generace mladých lidí byla tvořivá. Vraceli se k odkazu
J. A. Komenského, kjeho dílu, tj. Velké didaktice, Analytické didaktice a
Didaktice české. Konala se častá shromáždění učitelů, kde byla řešena otázka,
jak učinit vyučování v nově vzniklé republice co nejlepším. Tato shromáždění
často navštěvoval i sám prezident T. G. Masaryk, jehož přítomnost vždy učitele
jen ještě více motivovala a utvrzovala v jejich konání. V této době činnostní
metody a formy vyučování bylo teoreticky zpracovány a na základě toho
zaváděno do praxe velkým množstvím pedagogů. S tímto faktem je spjata vlna

li

vzniku nových škol činnostně zaměřených např.: Nová škola, Tvořivá škola a
mnohé další. Důležitým faktorem, který podporoval vznik nové kvalitní školské
koncepce, byla podpora učitelů a pedagogických pracovníků řadou podnikatelů.
Avšak samotným realizátorem nové koncepce bylo učitelstvo samo. Právě díky
vysoké odbornosti pedagogických pracovníků, kteří se podíleli na významné
reformě v dějinách našeho školství, vznikla vysoce kvalitní koncepce českého
školství. Tato koncepce byla podpořena vytvořením ucelených učebních plánů
a osnov, doplněná kvalitními učebními pomůckami, na evropské úrovni. Tyto
významné kroky v realizaci reformy českého školství byly doprovázené vznikem
desítek reformních pokusných škol, které se mohly chlubit pozoruhodnými
výsledky. Mezi tyto školy patří především Masarykovo pokusné školy ve Zlíně,
kde byly vytvořené příznivé podmínky díky působení firmě Baťa (Rosecká,
2006).
Dodnes

tuto

práci

našich

prvorepublikových

pedagogů

můžeme

považovat za velmi významnou. Ověřením v praxi nového pojetí výchovně
vzdělávací práce přineslo mnoho cenných zkušeností. Během této reformy bylo
vyzkoušeno mnoho didaktických a metodických postupů, metod, učebnic,
didaktických pomůcek, dále také proběhlo několik validních pedagogickopsychologických výzkumů.
Celá tato reforma byla zaměřená na nové pojetí vztahu učitel - žák.
Učitelé měli v popředí svého odhodlání k nové práci myšlenku dát každému
žákovi co nejvíce příležitostí a podnětů k rozvoji kreativního myšlení, vlastní
aktivity a sebevědomí. Snahou učitelů bylo vést žáky k tomu, aby žili, pracovali
a spolupracovali. Byl kladen důraz na rozvoj hodnotové stránky žáků. Výchova
byla zaměřena, aby žáky vedla k ohleduplnosti, tolerantnosti, schopnosti kriticky
uvažovat a schopnosti respektovat názory druhých.
Tyto reformní snahy našeho učitelstva byly poznamenány začátkem
okupace republiky, rokem 1939, kdy byly zavírány všechny reformní školy.
Přesto tato reforma významně ovlivnila systém českého vzdělávání (Rosecká,
2006).
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2.1.2 Období po 2. světové válce, po roce 1945

Podle Rosecké (2006) v tomto období byly reformní školy obnovovány.
Avšak tento proces byl přerušen nástupem komunismu. Veškerá spojitost
reformních
prezidentem

škol

s prvorepublikovými

T. G. Masarykem

myšlenkami

byla nežádoucí.

podporovanými
Byly vydány

právě

seznamy

zakázaných publikací, pedagogických spisů, které musely z knihoven zmizet.
Samozřejmě

součástí

prvorepublikových

těchto

reformátorů.

seznamů
Přesto

byla

díla

i v období

našich
lidově

významných

demokratického

Československa se našli učitelé, kteří se ve svých hodinách drželi činnostní
koncepce výuky. Sám pedagog v praxi pozná přednosti výuky, která dovede
rozvíjet nejen hodnotovou stránku osobnosti žáka, ale i další a která rozvíjí
myšlení a tvořivost žáka, činnostní výuky.
V 60. letech minulého století se mladý učitel dozvídal, jak má učit
od svých profesně starších kolegů. Výuka měla být zaměřena především
na názornost, zájem žáků a jejich motivování pro učení (Rosecká, 2006).
V 70. letech, v období normalizace, přinesl projekt nové československé
výchovně-vzdělávací

soustavy

„zvědečtění"

učiva ve všech

předmětech.

Následkem těchto snah bylo předimenzování osnov jednotlivých předmětů,
striktní metodiky pro učitele, jejichž dodržování včetně časového plánu bylo
pod přísnou kontrolou. Pro představu to znamenalo, že v celé republice museli
všichni učitelé učit ve stejný den stejnými metodami stejné učivo. Tím pádem
byla veškerá tvořivost učitelů a žáků potlačena. Nebyl nikdo v této době, kdo by
podněcoval učitele výuku činnostně koncipovat (Rosecká, 2006).
Od roku 1989 se situace začala pozvolna měnit a můžeme říct, že vede
ke zlepšení edukačního procesu nebo alespoň je to její snahou. Pedagogové se
dnes opět potkávají s činnostní výukou, poznávají

možnosti

pozitivního

hodnocení žáků a mohou najít v činnostně koncipované výuce cestu, jak
umožnit žákům rozvoj jejich schopností (Rosecká, 2006).
Dnes je činnostně koncipovaná výuka součástí všech základních
dokumentů pro rozvoj školství v České republice. Dobrým znamením je rostoucí
13

počet pedagogických psychologů a didaktiků, kteří kladou pozornost na fakt
genetického principu výuky a důraz na činnostní výuku. Díky prvorepublikovým
reformním snahám a aktivitám nemusíme činnostní učení znovuobjevovat, ale
zaměřit se na jeho další rozvíjení a opětovné zavádění do prostředí našich škol
(Rosecká, 2006).

2.2 Obecná charakteristika činnostního vyučování

Takto koncipovanou výuku můžeme charakterizovat jako soubor všech
vyučovacích metod, forem učení a přístupu učitele k žákům, které podporují
vlastní činnost nebo aktivitu žáků ve vyučovací hodině, kritické myšlení žáků.
Dále dává prostor pro konkrétní činnosti žáků, které vedou k samostatnému
uvažování a tvorbě vlastních otázek. Žák tedy

nezaujímá pasivní

roli

v edukačním procesu, ale naopak je jeho činným prvkem, tzn. aktivně se
zapojuje ve vyučovací hodině vlastní činností, diskutuje, přemýšlí, tvoří,
objevuje. Mezi základní metody tohoto typu vyučování patří především metoda
objevování a metoda individualizace. Metoda objevování vede žáky vlastní
činností k zjištění podstaty biologických principů a zákonitostí podmiňující život
na Zemi, samostatně pracovat a získávat informace anebo pracovat ve skupině,
samostatně manipulovat s učebními a didaktickými pomůckami a osvojit si
zkušenosti, které využijí v praxi. Metoda individualizace staví do centra zájmu
individuální způsoby myšlení a práce tak, jak je to žákům vlastní v mezích
edukačního procesu (Rosecká, 2006).
Činnostní výuka staví své principy na aspektech psychologického vývoje
žáka, tzn. postupuje od prožitků žáků k faktům a teoriím. Učitel zde vystupuje
pouze jako koordinátor činností žáků a žáci tak sami objevují principy a
zákonitosti pozorovaných jevů. Na základě vlastní manipulace s pomůckami
a vlastní práci získávají žáci trvalé praktické zkušenosti, díky kterým jsou
schopni rozpoznat, k čemu nově nabytý poznatek a dovednost slouží. Průběh
činnostních vzdělávacích metod a forem učení vede žáky k samokontrole,
autoevaluaci a odpovědnosti za svá rozhodnutí. V rámci činnostní výuky se žák
14

učí, jak sám efektivně pracovat a jak pracovat v týmu, tj. učí se spolupracovat,
aby jeho činnost byla pro tým přínosná. Činnostně koncipovaná výuka rozvíjí
u žáků smysl pro týmovou práci, tj. schopnost kooperace v týmu. Jedním
z předpokladů činnostního učení je vzájemný vztah učitel - žák, od kterého se
odvíjí úspěch tohoto typu učení, ale také vzájemné vztahy mezi žáky
(viz internetové stránky společnosti pro vzdělávání učitelů, 2009).

Jednou z předností činnostní výuky je zapojení většího počtu žáku, tzn.
že se neomezuje na početně menší skupiny žáků, ale naopak ji lze aplikovat
do běžných vyučovacích hodin celých tříd. Činnostní vyučování není časově
náročným typem výuky, jak si někteří učitelé mylně myslí. Neboť v konečné fázi
edukačního procesu je evidentní, že činnostní výuka šetří čas učitele a přináší
zefektivnění výuky (Rosecká, 2006).
Základním principem činnostní výuky je nabývání nových poznatků
a dovedností na základě vlastní činnosti podpořené používáním vhodných
didaktických

pomůcek

a

prostředků.

Jedním

z didaktických

prostředků

podporujících činnostní vyučování v edukačním procesu mohou být právě
prezentace v MPP, kterými se budeme v této práci zabývat.
Podle některých autorů lze do obecných přírodovědných dovedností
zahrnovat dovednosti logicky myslet, pamatovat si, pozorovat jevy, manipulovat
s předměty, vytvářet hypotézy a metody jejich ověřování, vyhledávat a řešit
problémy, komunikovat, aj. Do skupiny speciálních přírodovědných dovedností
žáka zařazují dovednost experimentovat, modelování přírodních jevů, aj.
Obecně

vycházejí

z předpokladu,

že

nejúčinnější je

takové

vyučování,

při kterém je žák sám aktivní a podílí se na objevování přírodních zákonitostí
(Skalková, 1999).
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2.3 Struktura činnostního vyučování

Činnostní výuku můžeme strukturovat do 4 složek, které na sebe
navazují: motivační, poznávací, prováděcí a zpětnovazební (Rosecká, 2006,
str. 25).

•

Složka motivační
Podstatou této složky je žáky motivovat, vzbudit u nich zájem o dané

učivo. V této fázi je zásadní výběr námětu, problému k řešení, který má vyvolat
pozitivní reakce u žáků, očekávání a pozitivní napětí. Žáci by tak měli mít
přirozeně radost z tvoření a objevování. Jedním z cílů činnostního vyučování je,
aby žáci prožívali

pocity

uspokojení,

radosti z poznávání

a z naplnění

počátečního očekávání. Celkový úspěch činnostně koncipované výuky z velké
části závisí na zvoleném efektivním způsobu vnitřní motivace žáků. Neboť je
obecně platným pravidlem, že motivace zvyšuje pozornost, duševní úsilí
a odhodlání čelit obtížím.

Důležitým faktorem je klima ve třídě podpořené

přístupem učitele k žákům. Učitel zde představuje průvodce, který pro tento
statut musí získat důvěru a náklonnost žáků. Činnost učitele je tedy omezena
na koordinaci činnosti žáků podporu, aby žáci byli schopni převzít odpovědnost
za vlastní učení (Rosecká, 2006).
Podle Rosecké (2006) lze žáky k aktivnímu přístupu k učení podněcovat
mnoha způsoby, např.:
-

položit důvody, proč se jednotlivé věci učit,

-

připravit takové činnosti, při kterých je možné všechny žáky pozitivně
hodnotit anebo odměňovat,

-

předkládat taková cvičení a úkoly, při nichž si budou práci sami žáci
kontrolovat a opravovat,

-

používat metodu objevování a vést žáky k aktivnímu experimentování,
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-

dávat žákům možnost seberealizace,

-

respektovat individuální schopnosti jednotlivých žáků,

-

pozitivně přistupovat k jejich hodnocení

•

Složka poznávací
Pro průběh procesu poznávání je důležité dodržovat některé zásady jako

je názornost učiva - lépe se učí konkrétní pravidla a děje než abstraktní pojmy.
V popředí stojí individuální názory žáků. Dále je podstatná aktivní účast žáka
na výuce, která je podněcována zájmem o učivo. Lépe se chápe a poznává to,
co si každý může vyzkoušet sám na základě vlastní činnosti. Dalším důležitým
prvkem poznávací složky činnostní výuky je soustředění pozornosti na problém.
To je předpokladem dosažení očekávaných výsledků. Dále je podstatná
souvislost učiva s učivem předcházejícím i s učivem ostatních předmětů,
tj. návaznost učiva, ale také prekonceptů1 a zkušeností samotného žáka.
Správné pochopení učiva je dalším předpokladem úspěšnosti edukačního
procesu v rámci činnostního vyučování. Je neustále zapotřebí zpětné vazby
pro učitele, aby zjistil do jaké míry si žáci učivo osvojili (Rosecká, 2006).

•

Složka prováděcí

Podstatou činnostně koncipovaného vyučování není v podávání žákům
hotových informací, ale vést je ktomu, aby dané principy sami objevovali
a nalézali cestu k poznání. Vést je k tomu, aby sami uvažovali o daném
problému, sami pozorovali a srovnávali, byli schopni rozebrat dané jevy.
V rámci činnostního učení nejde učiteli o to, aby žáci memorovali knižní fakta.
Snahou této složky činnostní učení je naučit žáky vyjadřovat své názory a stát
si za nimi, získat schopnost argumentovat a diskutovat o daném problému či
jevu. Je důležité vytvářet pro žáky takové situace, aby žáci nad svou prací

1

Prekoncept je představa či dosavadní znalosti, s kterými žáci přicházejí do edukačního procesu.
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přemýšleli, uvažovali nad postupem práce a zvolili vhodné strategie své
činnosti, aby dosáhli žádaných výstupů. Důležitým faktorem celé činnostní
výuky je pozitivní hodnocení práce žáků, tzn. nekritizovat názory žáků,
popřípadě usměrňovat či upřesňovat. Právě pozitivní hodnocení vzbuzuje
a podněcuje u žáků tvořivost. Dalším významným faktorem je nechat žáky
prožít vlastní úspěch, který motivuje k další práci a zefektivňuje celý proces
činnostní výuky (Rosecká, 2006).

•

Složka zpětnovazební
Pokud se učiteli podaří žáky motivovat tím, že odůvodní téma či problém,

natolik, že mají žáci radost ze své práce, z vlastního objevování pro ně nových
poznatků, zbývá jen doplnit činnostní výuku zpětnou vazbou. Zpětná vazba
indikuje učiteli kvalitu osvojení, tj. ukazuje učiteli, jak žáci učivu porozuměli.
Proto je důležité volit vhodné formy zpětné vazby (Rosecká, 2006).

2.4 Činnostní vyučování v dnešních školských dokumentech

Jak už je zmíněno v kapitole 2.1 Historie činnostního vyučování, jsou
přístupy

činnostní

výuky

zakotveny

v určitých

základních

školských

dokumentech. Dále uvedeme názvy a stručnou charakteristiku jednotlivých
školských dokumentů, kterých se to týká.

2.4.1 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha)

Program formuluje vládní strategii v oblasti vzdělávání, dává konkrétní
podněty pro práci škol a zdůrazňuje potřebu nahrazení stávajících paměťových
forem vyučování formami činnostními (Rosecká, 2006, str. 22).

Tento

dokument

klade

důraz

na

variabilitu

vyučovacích

metod,

na doplnění či nahrazení metod s dominantním postavením učitele v edukačním
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procesu za metody na činnostní bázi, tj. metody, kdy je činný žák. Tímto se
snaží předejít tomu, aby při vyučování nedocházelo k předávání již hotových
poznatků při vynucené kázni, aby byly potlačeny vzájemné soutěže žáků,
při nichž získaný úspěch je na úkor druhých, tj. získaný na základě prohry
a neúspěchu spolužáků. Staví do popředí takové vyučovací metody, při kterých
žáci hledají, ptají se, projevují vlastní názory, chybují, tvoří, objevují a nalézají,
tj. metody, které jsou založené na komunikaci a spolupráci mezi žáky a
mezi žákem a učitelem. Dále metody, které jsou zaměřené na konkrétní dílčí
úkoly a které odpovídají možnostem žáků, a ty metody, které jsou orientované
na pomoc a podporu při řešení problémů. To vše podpořené celkovými
pozitivně laděnými hodnotícími soudy. Způsob, jak docílit takového hodnocení,
je postupné vedení žáků k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení.

Náročnost druhého stupně vyplývá z výrazných hormonálních, tělesných,
psychických a osobnostních změn žáků v období puberty nastupujících dříve
než u minulých generací. Výrazným rysem tohoto období je také odmítání
ověřených pravd a snaha prožít všechno na vlastní kůži (Bílá kniha, 2001, str.
48).

2.4.2 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV)

RVP ZV je státem schválený dokument, který nahrazuje Standard
základního vzdělávání. Školy je musí respektovat při tvorbě svého vlastního
Školního vzdělávacího programu základního vzdělávání (ŠVP ZV) (Rosecká,
2006, str. 23).

Tento

dokument

umožňuje

vedením

škol a konkrétním

učitelům

rozpracovat RVP do svého ŠVP, záleží tedy na motivaci a kreativitě učitelů,
jakou formou a jakými metodami edukační proces pojmout. Cílem RVP je
vymezit klíčové kompetence, tj. obecný soubor znalostí, dovedností a hodnot
podstatný pro budoucí uplatnění žáků v životě, a kompetence jednotlivých
vzdělávacích oblastí vymezující vzdělávací výsledky, které se od žáků
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očekávají. Právě výuka činnostního charakteru podporuje získávání klíčových
kompetencí.

Vzdělávání svým činnostním a praktickým charakterem a uplatněním
odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení, vede je k učební aktivitě
a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat cestu řešení
problémů (RVP ZV, 2005, str. 12).

Tento text je vztahován k prvnímu stupni základního vzdělávání, ale není
důvod neaplikovat tento přístup i na druhém stupni. Neboť jednou ze základních
metod činnostního vyučování je metoda vlastního objevování, individualizace
a vlastní činnosti, které lze využít na jakémkoli stupni vzdělávání.
V 5. kapitole Vzdělávací oblasti je přímo uvedeno, že očekávané výstupy
v RVP ZV mají mít činnostní povahu, mají být prakticky zaměřené, využitelné
v běžném životě a ověřitelné.
Biologie (přírodopis v prostředí ZŠ) je jedním ze vzdělávacích oborů
vzdělávací oblasti Člověk a příroda, který by měl umožnit žákům porozumět
zákonitostem přírodních procesů, a to činnostním a badatelským charakterem
výuky.

Vést

tak

žáky

k schopnosti

aplikovat

takto

získané

poznatky

v praktickém životě (viz dokumenty Výzkumného ústavu pedagogického, 2009).

2.4.3 Výroční zprávy České školní inspekce

Jedním z kritérií hodnocení škol Českou školní inspekcí (dále jen ČŠI) je
organizování výuky. Každý rok ČŠI vydává výroční zprávu za uplynulý školní
rok, kde sumarizuje veškerá signifikantní data, na jejichž základě interpretuje
výsledky. Osobní studium jednotlivých výročních zpráv přineslo toto zjištění, že
většina učitelů na 2. stupni ve školním roce 2003/2004 nevytvářela při výuce
dostatek příležitostí pro činnostní vyučování, pro aktivní podíl žáků na vlastním
vzdělávání, pro samotný projev a pro rozvoj komunikativních dovedností,
efektivní a kritickou práci s informacemi.

20

O rok později se situace ve školství zlepšila z hlediska poměru začleňování
činnostní výuky do edukačního procesu v prostředí základních škol. Výsledky
za školní rok 2004/2005 ukazují, že v jedné třetině navštívených škol ČŠI bylo
patrné zvýšení podílu činnostního pojetí vyučování a s ním spojeného aktivního
podílu žáků na učení (viz dokumenty České školní inspekce, 2009).

2.5 Výukové metody využitelné v prezentacích MPP podporující
činnostní vyučování v hodinách přírodopisu

Základním, nezbytným východiskem veškeré výchovně-vzdělávací práce
je aktivita žáka. Je též v pozadí jakékoli metodické cesty, která má vést k učení,
tj. k vnitřním změnám učícího se jedince při osvojování učiva (Maňák a Švec,
2003, str. 153).
Mezi základní metody činnostní výuky jsou řazeny heuristické metody,
tj. metody objevování a řešení problémů. V popředí celého činnostního učení je
vždy individualizace žáků, tj. zohlednění, co který žák do výuky přináší. Žák je
považován za individuum, které vstupuje do učební aktivity svým způsobem
práce a jemu vlastním myšlením a tvořivostí. V rámci této práce bude však
pozornost zaměřena na další metody, které lze využít jako podporu činnostní
výuky, a to především na ty, které lze využít při tvorbě prezentací v MPP, které
by měly podpořit činnostní výuku v hodinách přírodopisu.

2.5.1 Heuristické metody

Volně převzato od Maňáka a Švece (2003): název této metody pochází
z řeckého slova heuréka, které znamená objevil jsem či nalezl jsem. Tato
metoda je tedy zaměřena na tvůrčí myšlení a na způsoby řešení problémů.
Podstata zmiňované metody je založena na touze objevovat nové a radosti
z úspěšných kroků, které vedou k poznání nového a neznámého. Dochází tak
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k osvojení potřebných poznatků a dovedností, které vedou k uspokojení potřeb.
Role učitele je v tomto případě omezena na koordinaci žákovy práce, žák sám
poznává a osvojuje si nové poznatky.
Mezi

strategie

heuristických

metod

řadíme

např.:

pokládání

problémových otázek, předkládání zajímavých případů či situací, stanovení
problémů a rozporů. Tyto metodické techniky žáky významně motivují. Pokud je
jasně vymezen cíl, tak aby ho žáci byli schopni splnit a dosáhnout stanovených
požadavků, a pokud jsou žáci vybaveni takovými vědomostmi a dovednostmi,
které je dovedou k cílům, můžeme heuristické metody považovat za velmi
efektivní.
Během této metody jsou žáci vedeni k samostatnému a tvořivému
myšlení. K tomu, aby byli úspěšní, musí ovládat řadu dovedností a disponovat
řadou pracovních návyků, tj. vyhledávat, shromažďovat a třídit informace
(Obr. 1).
Vzhledem k časové náročnosti této metody, tj. aby žák došel ke všemu
podstatnému sám, ji nelze využívat izolovaně v edukačním procesu od jiných
efektivních metod.

algoritmické myšlení

Obrázek 1. Schéma podstaty metody objevování (Převzato z Maňák a Švec,
2003, str. 113)
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•

Problémová výuka
Tato metoda je považována za nejefektivnější heuristickou strategii

vůbec. Podstatou problémového učení je pracovní postup založený na principu
pokusu a omylu. Při tomto postupu práce se žáci učí ze svých úspěchů, ale
i chyb a nezdarů. Středobodem této metody je stanovený problém, který žák
musí vyřešit svým tvůrčím a aktivním myšlením a zkoumáním. Podle Maňáka
a Švece (2003) představuje problém teoretickou a praktickou obtíž, tj. rozpor,
překážku, paradox, protiklad, nesnáz, svízel, těžkost, konflikt,

neshodu,

nesouhlas, který vybočuje z navyklého existování jevů. Průběh řešení problému
můžeme rozlišit do těchto fází:
a) identifikace problému,
b) analýza problémové situace,
c) stanovení hypotéz,
d) verifikace hypotéz,
e) návrat k dřívějším fázím při neúspěchu řešení (Maňák a Švec, 2003).

2.5.2 Práce s textem

Přestože tato metoda patří k těm nejstarším, lze ji v některých jejích
formách efektivně využít při činnostně koncipované výuce. Během práce
s textem jsou žáci vedeni k tomu, aby samostatně zpracovávali informace.
Na základě této metody si osvojují nové poznatky nebo rozšiřují a prohlubují
poznatky již dříve osvojené. Právě prostřednictvím textu může být žák veden
k dalším samostatným aktivitám, tj. k takovým aktivitám, které jsou založené
na jeho vlastní aktivitě. Předností této metody je fakt, že žáky vede
k samostatnému vyhledávání informací, na základě daných kriterií je třídit
a následně interpretovat. Základem úspěšnosti této metody je respektování
věku a schopností žáků. Tato metoda žákům umožňuje žákům zažít pocit
úspěchu z vlastní práce při procesu učení (Maňák a Švec, 2003).
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Práce

s textem

spočívá

nejenom

v zapamatování

prezentovaných

informací, ale zejména v postupném vytváření a zdokonalování dovedností
žáků využívat textových informací při řešení různě náročných úloh a problémů
(Maňák a Švec, 2003, str. 65).
Základním předpokladem práce s textem je porozumění jeho obsahu. To,
jak žák danému textu porozumí, je dané jeho schopnostmi dešifrovat text,
tzn. vyhledat klíčové pojmy a fakta, umět je vlastními slovy popsat a vyjádřit
vztah mezi nimi. Během práce s textem by žák měl být schopen:
•

vyznačit v textu hledané či důležité pojmy nebo informace,

•

vyjádřit vztah mezi hledanými pojmy,

•

kategorizovat vyhledané pojmy podle stanovených kritérií,

•

kategorizované pojmy graficky upravit,

•

vyjádřit vlastními slovy obsah daného textu,

•

vytvořit si vlastní názor ke stanoveným faktům,

•

osobitě okomentovat problematiku danou v textu (Maňák a Švec,
2003).

Během práce s textem nejde pouze o jeho prostou reprodukci, ale
při této práci žák uplatňuje různé poznávací operace jako jsou zapamatování,
vnímání, fantazie, představivost, myšlení.
Přínosem metody práce s textem spočívá v usnadnění metakognitivních
dovedností žáků. Podle Maňáka a Švece (2003) lze tyto metakognitivní
dovednosti při učení z textu identifikovat takto:
1. Pro začátek práce s textem je důležité:
• stanovit konkrétní cíle této metody,
• předpovědět dobu zpracování textu a jeho obtížnost.
2. V průběhu práce s textem:
•

předpokládat

a

zadat

podle předchozích výsledků,
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další

práci

s daným

textem

•

během celého procesu kontrolovat a hodnotit kvalitu zvoleného
postupu u jednotlivců, tj. do jaké míry žáci porozuměli textu.

3.

V závěru práce s textem:
•

celkově

ohodnotit

úspěšnost

a

kvalitu

osvojení

poznatků

během učení z textu.
Jednu ze základních strategií, označovanou SQ4R, představují Z. Helus
a I. Pavelková (1992):
-

S (Survey): rychlá, předběžná orientace v textu, zjistit smysl textu,

-

Q (Questions): položit si otázky, co je pro nás nové a co je pro nás již
známé,

-

4R (Read - Reflect - Recite - Review): podrobná práce s textem,
schopnost odpovědět na položené otázky, vyjádřit vztah mezi novými
a již známými informacemi, shrnout obsah textu.

Během práce s textem lze využít jednotlivé kompetence anebo využít
jejich kombinace. Podle jednotlivých z dílčích kompetencí, které může být tímto
způsobem osvojeny či rozvíjeny, se nazývají nové moderní metody práce
s textem využívané ve výuce přírodopisu. Název první z nich je SKIM
Competence, při které žák upřednostní schopnost rychle se zorientovat v textu
a vyjádřit jeho stěžejní myšlenku, tj. schopnost primární interpretace. Primární
interpretace znamená schopnost stručně vyjádřit vlastními slovy obsah textu.
Tato metoda může být použita jako úvodní aktivizující metoda anebo kdykoli
v rámci celého průběhu edukačního procesu, záleží na potřebě a kreativitě
učitele.
Další metodou práce s textem, kterou lze rozvíjet další z kompetencí, je
metoda zvaná SCAN Competence. Tato metoda upřednostňuje schopnost najít,
třídit a interpretovat informace obsažené v textu. Na základě položených otázek
učitelem žáci hledají odpověď a označují jí v textu. Na učiteli spočívá taková
úloha, aby zajistil zainteresovanost a aktivitu všech přítomných žáků.
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Další činnostní metodou práce s textem je metoda I.N.S.E.R.T., která je
považována za jednu z metod kritického myšlení. Podstatou této metody práce
s textem je členění informací pomocí značek, které žákovi umožní rozčlenit text
na části, které už zná, které jsou pro něho nové, na ty, které potřebují lepší
vysvětlení a na ty, které nejsou v souladu s tím, co doposud věděl a znal.
Nevýhodou této práce je její časová náročnost.
Výběr samotného textu je další důležitým faktorem, který ovlivňuje
úspěšnost této metody. Jako pracovní text mohou posloužit vybrané kapitoly
z učebnic, z pracovních listů, odborných časopisů, apod.
Práce s textem je velmi variabilní a efektivní metoda, kterou lze
jednoznačně použít jako podporu činnostní výuky přírodopisu v praxi.

2.5.3 Rozhovor

Rozhovor může být také využíván jako výuková metoda, která podpoří
činnostní výuku. Od rozhovorů, na které jsou žáci zvyklí z běžného života, se
tato metoda odlišuje svým jednoznačným zaměřením, svými stanovenými cíly
a náročností. Podstatou rozhovoru je dvoustranná komunikace, výměna názoru
a hledání odpovědí na položené otázky.
Metoda rozhovoru představuje verbální komunikaci v podobě otázek
a odpovědí dvou nebo více osob (v našem případě: učitel - žáci) na dané
výchovně-vzdělávací téma, které se vyznačuje svou vnitřní zaměřeností
na stanovený cíl (Maňák a Švec, 2003, str. 69).
Role učitele je při této metodě explicitně vymezená. Zahajuje dialog,
kontroluje průběh aktivity žáků a dosažení stanovených cílů.

Důležitým

předpokladem

atmosféry

úspěšnosti této

metody je vytvoření

příjemné

během výuky ve třídě na základě vzájemného porozumění.
Podle volnosti rozhovoru můžeme rozlišit tuto metodu na volnější druhy
rozhovoru:
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•

debata,

•

diskuse,

a vázanější druhy rozhovoru:
•

řízený rozhovor,

•

rozhovor katechetický2,

•

sokratovský rozhovor3,

•

zkušební rozhovor, atd (Maňák a Švec, 2003).

Forma rozhovoru, kterou lze využít k aktivizaci žáků v jakékoli fázi
edukačního procesu, je výukový rozhovor. Tato metoda žáky vede ke zvýšení
jejich pozornosti a ke spolupráci. Z hlediska motivace je velice přínosnou
metodou. Uvádí žáky do účasti na řešení položených otázek či daných
problémů. Výukový rozhovor tak překonává formalismus a pamětní učení.
Významným faktorem této metody je ukazatel míry zapojení žáků a pochopení
problémů, tzn. zastává roli zpětné vazby. Zdatnější pedagog může výukový
rozhovor použít k řízení a usměrnění výuky. Přínosem náročnějšího výukového
rozhovoru

je

u

žáků

rozvoj

rozumových

schopností

vyššího

řádu,

tj. rozhodování, argumentování, obhajoba vlastních názorů, aj.

2.5.4 Diskusní metody

Tyto metody volně navazují na metodu rozhovoru, představují její
volnější typ. Předností však těchto metod je právě vlastní aktivita žáků a jejich
zapojení do výuky. Diskuse může mít mnoho modifikací, které se od sebe

2

Katechetický rozhovor je takový rozhovor, při kterém otázky směřují k reprodukci sděleného.

3

Sokratovský rozhovor patří mezi heuristické metody. Je to druh rozhovoru, který se opírá o vědomosti

žáků.

Vede k poznání, pochopení, systematizaci.
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vzájemně liší svým zaměřením a způsoby realizace v rámci edukačního
procesu.
Podle Maňáka a Švece (2003) se výuková metoda diskuse na rozdíl
od rozhovoru vymezuje jako taková forma komunikace učitele a žáků, při které
si účastníci navzájem vyměňují názory na dané téma, na základě svých znalostí
pro svá tvrzení uvádějí argumenty, a tím společně nacházejí řešení daného
problému.

Diskusi je vhodné použít v těchto případech:
•

kdy lze využít různorodosti názorů na daná fakta, jevy či principy,

•

kdy je

cílem

získat

nové

poznatky

a seznámit

se

zajímavými

zkušenostmi,
•

kdy jde o rozvoj hodnotových postojů,

•

při tvorbě vlastních názorů a jejich obhajobě (Maňák a Švec, 2003).

Mezi nevhodné situace, kdy lze využít metodu diskuse, představují takové,
které se opírají o nesporná fakta, jejichž pravdivost není možné vyvrátit.
Pro metodu diskuse je nutné dodržet několik zásadních kroků. Mezi ně patří
např.:
•

vhodná volba tématu či diskutovaného problému,

•

průběh diskuse musí mít řád a probíhat v těchto fázích: nastolení
problému či tématu, prezentace vlastních názorů, výměna názorů
s ostatními, argumentace, obhajoba svých názorů, závěrečné shrnutí
diskuse,

•

výcvik

žáků

v diskusních

dovednostech

(aktivní

srozumitelná řeč, jasná a zřetelná artikulace, apod.),
•

vlastní příprava na diskusi (oznámení tématu, nahlédnutí

28

zapojení,

do problematiky, ujasnění argumentů, apod.),
•

pevná koordinace diskuse,

•

vytvoření příjemného klimatu v pracovní skupině,

•

vhodné organizační a prostorové zajištění,

•

udržení diskuse, předejít monologu (Maňák a Švec, 2003).

Tyto metody jsou velice efektivní z hlediska rozvíjení myšlenkových
operací. Učí žáky jasně pochopit podstatu nastoleného problému, připravit si
vlastní argumentaci, vyjádřit a obhájit svůj názor. Takto učitel docílí žádoucí
změny postojů a chování u žáků. Dalším významným faktorem diskusních
metod je výcvik žáků v komunikaci a naslouchání druhým.
Mezi modifikace diskuse patří např.:
•

diskuse podložená referátem,

•

řetězová diskuse (učitel zahájí diskusi, pak pokračují postupně jednotliví
žáci, kteří před svým příspěvkem krátce zopakují předchozí hlavní
myšlenky),

•

symposium (žáci prezentují odlišné názory, na které navazují otázky
z pléna),

•

diskuse v malých skupinách,

•

apod (Maňák a Švec, 2003).

Zásady úspěšné diskuse podle Maňáka a Švece (2003):
a) Žák by se měl být vědom, že jeho oponent není nepřítelem, ale
partnerem
při hledání pravdy. Cílem diskuse je hledání pravdivého poznání, nikoli
intelektuální soutěž.
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b) Snahou žáka má být porozumět druhému. Jestliže nepochopí správně
názor oponenta, nemůže jeho tvrzení ani vyvracet, ani uznávat.
c) Ztvrzení bez věcných důkazů žák nemůže vydávat za argument.
V takovém případě jde jen o jeho názor a partner mu nemusí přiznat
váhu argumentu.
d) Žák neutíká od tématu. Nevyhýbá se nepříjemným otázkám nebo
argumentům tím, že zavede diskusi jiným směrem.
e) Jednotlivý žák by se neměl snažit mít za každou cenu poslední slovo.
Množství

slov

nenahradí

chybějící argument.

Umlčení

protistrany

neznamená vyvrácení jeho argumentů ani popření jeho myšlenek.
f) Žák by neměl snižovat osobní důstojnost oponenta. Kdo napadá osobu
protivníka, ztrácí právo účastnit se dialogu.
g) Žák by měl mít na paměti, že diskuse vyžaduje disciplínu. Nakonec
rozumem, ne emocemi žáci formulují svá tvrzení a úsudky. Kdo není
schopen ovládnout své city a vášně a srozumitelně a klidně vyjádřit svůj
názor, nemůže vést smysluplný rozhovor s druhými.
h) Diskusi nezaměňujeme s monologem. Všichni mají stejné právo vyjádřit
se
a povinnost neodbíhat k podružným věcem. Ohleduplnost vůči ostatním
se projevuje tím, že žák dokáže šetřit časem.

2.5.5 Brainstorming

Brainstorming představuje „burzu nápadů" žáků. Burza nápadů poskytuje
prostor pro hledání nových řešení problémů. Předností této metody je
myšlenková aktivita všech žáků. Podstatou brainstormingu je účast všech žáků,
při které během stanoveného času (max. 10 min.) zformulují co největší počet
spontánních nápadů ke stanovému problému. Učitel zahájí tuto aktivitu tím, že
uvede daný termín, pojem či otázku, např.: PTÁCI. Veškeré nápady žáků učitel
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zapisuje na tabuli, aby vyprovokovaly další náměty. Během zapisování se
jednotlivé nápady nekritizují. Až po ukončení této aktivity se nápady analyzují,
třídí a vymezuje se v nich racionální jádro. Dále pak záleží na učiteli, jak
získané náměty využije dál.

2.5.6 Brainwriting

Tato

metoda

představuje jednu

z forem

brainstormingu.

Podstata

brainwritingu je v psaní nápadů či námětů na lístky. Během této aktivity žáci píší
text v celých větách a nepřerušují svou činnost, dokud není ukončena učitelem
či jim nedojdou nápady.
Předností brainstormingu a brainwritingu v rámci edukačního procesu je
využití především v úvodu vyučovací hodiny z hlediska motivace žáků, ale
především z hlediska zjištění prekonceptů, tj. zjištění poznatků žáků, s kterými
do edukačního procesu vstupují. Na základě zjištění těchto prekonceptů se
odvíjí rozsah obsahu dané vyučovací jednotky. A dále během těchto druhů
metod učitel docílí intenzivní myšlenkové práce žáků.
Tyto metody přímo s pomocí prezentace v MPP využijeme v případě
položení otázky či problému, a to graficky velmi zvýhodněným způsobem.
Položením takovéto otázky může být využito jako motivační aktivita v úvodu
vyučovací hodiny přírodopisu.

2.5.7 Předvádění a pozorování

Předvádění

patří stejně jako

metoda

práce s textem

ke

starým

metodickým postupům. Základním principem je zprostředkování žákům vjemy a
prožitky, a to prostřednictvím smyslových receptorů, které pak slouží jako
stavební kámen pro další úkoly a procesy. Úlohou demonstračních metodických
postupů není ponechat žáka v pasivní roli pozorovatele, ale naopak vést žáky
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k aktivním postojům, tvůrčímu myšlení, rozvoji fantazii. Poskytuje žákům naučit
se

pozorovat

jevy,

zpřesňovat

vnímání,

ale

také

vyvozovat

závěry

z pozorovaných jevů. Role učitele je založena na výběru objektů a metodice
jejich zpracování. Tyto kroky jsou velmi důležitým faktorem, který ovlivňuje
úspěšnost této metody při uplatňování v edukačním procesu (Maňák a Švec,
2003).
Demonstraci jakéhokoli jevu doprovází pozorování, které může fungovat
i samostatně. Podle Maňáka a Švece (2003) je třeba pozorování jako záměrné,
zacílené

a soustavné

vnímání soustavně

nacvičovat

z důvodu

častého

povrchního vnímání žáků, které je podmíněno časovým tlakem, spěchem a
rozptylujícími faktory. Pro úspěch a efektivitu této metody je také podstatnou
součástí slovní doprovod, který řídí vnímání a upozorňuje na fakta a jevy, které
by byly jinak snadno přehlédnutelné.
Požadavky na předvádění byly shrnuty do těchto tezí, kterou jsou
empiricky a teoreticky zdůvodněné a ověřené (J. Maňák, 1999, str. 40):
a) Na předvádění je třeba naplánovat a připravit potřebné materiály,
pomůcky a prověřit fungování technických zařízení.
b) Zlaté pravidlo pro učitele požaduje podle možností předkládat předměty
co největšímu počtu smyslů, protože jen tak je možno jevy poznat
po všech stránkách.
c) Složitější předvádění je nutno rozložit v jednodušší prvky.
d) Předvádění má probíhat v přiměřeném tempu, má být přístupné všem,
kterým je určeno.
e) Pokud to dovoluje charakter předváděných jevů, je účelné zapojit
do předvádění žáky.
f)

Při

předvádění

žáci

nemají

být

ke spolupráci, podněcuje je k otázkám.
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pasivní;

proto

učitel

aktivizuje

g) Po jednotlivých fázích předvádění je třeba prověřovat, zda bylo učivo
pochopeno. Při nejasnostech nebo nepochopení je nutno obtížné prvky
nebo části znovu předvést.
h) Výsledek předvádění závisí mimo jiné také na tom, jak se předvádění
vhodně a výstižně doplňuje slovním vysvětlováním.
i)

Po ukončení předvádění žáci shrnují hlavní poznatky. Nesprávnosti učitel
opraví, nedostatky doplní.

j)

V průběhu předvádění nebo po jeho ukončení si žáci pořizují zápisky,
zachycují předváděné jevy v kresbách, v schématech, náčrtech apod.

k) Každé předvádění názorného materiálu by současně mělo být výcvikem
v pozorování.
I)

Předváděný předmět se musí žákům demonstrovat tak, aby ho všichni
žáci mohli dobře vnímat.

m) Názorniny je třeba žákům předkládat ve správnou dobu, tj. nikoli
před začátkem výkladu nebo demonstrace.
n) Žáci si učivo osvojí hlouběji, předvádí-li se jim jev ve vývoji, v činnosti,
v souvislosti s reálnou skutečností, v přirozeném prostředí.
V rámci metody pozorování je také nezbytné zmínit pomůcky, které jsou
vhodné v tomto případě k jejich uplatnění. Mezi tyto pomůcky jsou zahrnuty
např.: obrazy, kresby, schémata, modely, knihy, dalekohled, mikroskop, ale
také počítač. Tato metoda je tedy velmi vhodná k využití jejích předností v rámci
uplatňování

činnostně

koncipovaných

prezentací

v MPP

v hodinách

utřídit

následovně

přírodopisu.
Techniky

a

postupy

zmiňované

metody

lze

podle Maňáka a Švece (2003, str. 81):
•

reálné předměty (přírodniny, preparáty, výrobky),

•

modely (statické nebo dynamické),
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•

zobrazení: a) obrazy (realistické, pozměněné, schematické),
b) statická projekce (diaprojekce4, epiprojekce5, zpětná
projekce),
c) dynamická projekce (film, televize, video),

•

zvukové pomůcky,

•

dotykové pomůcky,

•

literární pomůcky,

•

počítače.

2.5.8 Práce s obrazem

Metoda práce s obrazem je metodou starou a osvědčenou. O to víc
v dnešní moderní době vizuálního světa by měli být žáci v této oblasti
vzděláváni. Ve výuce přírodopisu je nutné dodržet zásadu názornosti a právě
metoda práce s obrazem dodržení této zásady učiteli přírodopisu usnadňuje.
Didaktický obraz se chápe jako zobrazení nějakého jevu pro využití
v edukačním procesu, a to v rozmanitých podobách a modifikacích, bez ohledu
na jeho konkrétní realizační formu (Maňák a Švec, 2003, str. 83).
Tato metoda je velmi efektivní a přínosná pro celý edukační proces,
pokud učitel dodrží zásady práce s ní ve výuce. Předností této metody je
jednoznačně názornost a distribuce důležitých informací během krátké doby
velkému počtu žáků, tj. celé třídě.

4

Diaprojekci můžeme definovat jako promítání diapozitivů zasazených do rámečku.

5

Epiprojekci můžeme definovat jako promítání neprůhledných dvoj- a trojrozměrných předloh.
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Podle

D. Tollingerové

(1976)

je

při zapojení

didaktické

obrazu

do edukačního procesu nutné vymezit psychologické parametry obrazu, které
ovlivňují jeho působení na žáky. Jako jsou:
•

obsahová náplň obrazu z hlediska významového přínosu pro žáky,

•

stimulační síla obrazu představuje ukazatel psychických a učebních
operací, které u žáků obraz evokuje, jak vyvolává pozornost a podněcuje
myšlenkové operace,

•

zda obraz ukazuje to, co má vysvětlit (tzn. míra reliability obrazu),

•

zda obraz snižuje původní neuspořádanost jevu a nepochopení jeho
podstaty (tj. míra snižování žákovi neznalosti),

•

jaké množství informací obraz obsahuje, (tj. co vše z něho lze vyčíst).
Didaktické obrazy jsou statické, ale také existují i dynamické. Do skupiny

dynamických

didaktických

obrazů

lze zařadit

videoklipy,

krátké

filmové

sekvence, apod. Vybraná obrazová sekvence (v tomto případě je vhodné
zahrnout sem i zvukové sekvence, které lze ve výuce přírodopisu efektivně
využívat, např.: hlasy ptáků, atd.) by měla během krátké chvíle (počítáno
na desítky sekund či několik minut) atraktivně nastolit určitý problém, k jehož
řešení budou žáci tímto způsobem motivováni.
Pro úspěšnost této metody musí učitel dodržet několik následovných
kroků:
• vybrat vhodný materiál, tzn. takový materiál, který:
-

přihlíží k věku a míře vědomostí a znalostí žáků,

-

vykazuje jasnou charakteristiku

probíraného jevu či

přírodního

principu,
-

žáky motivuje k řešení problémů či jiné vlastní činnosti,

-

dodržuje kontinuitu faktů, která jednak pomáhá udržovat pozornost
žáků
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a jednak na základě souvislostí zajišťuje kvalitnější zapamatování
žádoucích faktů a principů.
• správně zvolit, v které části vyučovací jednotky materiál použít, tzn. aby
obsah materiálu korespondoval s probíraným tématem;
• předem si připravit, jakým způsobem to v hodině využít, tzn. promyslet
navazující činnosti či jiné výukové metody jako jsou brainstorming, práce
s učebnicí či textem, apod (Maňák a Švec, 2003).

2.5.9 Didaktické hry

Využívání didaktických her v průběhu vyučování a vzdělávání má
dlouholetou tradici (J. A. Komenský nebo M. Montessoriová, aj.).
Hra je jedna ze základních forem činnosti (vedle práce a učení), pro niž
je charakteristické, že je to svobodně volená aktivita, která nesleduje žádný
zvláštní účel, ale cíl a hodnotu má sama v sobě (Maňák a Švec, 2003, str. 126).
Mezi hrou a edukačním procesem je jistý rozpor z hlediska cílů a jejich
naplňování. Při hře nedochází k přesnému sledování stanovených cílů, naopak
podstata edukačního procesu je daná vymezenými cíly. Proto je při hře nutné
sledovat cíle vyučovací jednotky, ne však potíráním podstaty hry, a zároveň její
bezúčelnost nemůže být natolik dominantní, aby se vytratily cíle vyučovací
jednotky.
Hra ve výuce nemůže být bez cíle z hlediska průběhu edukačního
procesu.

Měla by

přispívat

rozvoji

sociálních,

kognitivních,

kreativních,

tělesných, volních a estetických kompetencí žáků (Maňák a Švec, 2003, str.
127).
Didaktickou hru můžeme charakterizovat jako tvůrčí a seberealizační
činnost jednotlivých žáků nebo skupin, jejíž předností jsou do jisté míry
spontánnost, svoboda a nevázanost. Do jisté míry proto, že jsou podmiňovány
stanovenými cíly výuky.
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Předností didaktických her je nenásilnost průběhu osvojování poznatků
a celého učení.
Didaktické hry lze velice efektivně využívat v hodinách přírodopisu
v průběhu osvojování nových poznatků či opakování a upevňování dosud
poznaného. Mohou být zároveň součástí prezentací v MPP, čímž tak podpoří
jejich činnostní koncept.
Podle Maňáka a Švece 2003 jsou mezi didaktické hry řazeny interakční
hry (např.: myšlenkové, strategické hry, učební hry, aj.), dále hry simulační
(např.: konfliktní hry, aj.) a dále hry scénické.

2.5.10 Knowledge mapping

Podle provedených průzkumů je tato metoda mezi učiteli přírodopisu
méně známá a v praxi obecně

minimálně

využívaná.

Je to

důsledek

neinformovanosti učitelů o jejích kvalitách a možnostech využití ve výuce
přírodopisu.
Knowledge

mapping lze definovat jako schematické

znázorňování

znalostí žáků. Produktem této metody je pak tzv. pojmová mapa schematicky
uspořádaných pojmů. Každá pojmová mapa je originál, protože myšlenkové
pochody každého žáka se liší. Tento fakt musí mít učitel na mysli z hlediska
hodnocení jednotlivých pojmových map. Podstatou pojmové mapy jsou tedy
pojmy, kterým žáci dávají obrazovou podobu a vyjadřují mezi nimi vztahy.
Vybrané benefity knowledge mapping, které zkvalitňují proces učení:
•

v rámci kooperativní výuky může představovat podklad pro diskusi
nad danými pojmy,

•

žáci se učí organizovat pojmy do určité struktury,

•

žáci se učí souvislostem a vztahům mezi osvojenými pojmy (mizí
tak pojmová roztříštěnost), apod.
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Velkým přínosem metody mapování znalostí je zkvalitnění schopnosti
žáků orientovat se ve struktuře a významech pojmů. Základ tvorby pojmových
map představuje skutečnost, že manuální činnost ruky současně s grafickým
znázorňováním vlastních myšlenkových pochodů zkvalitňují proces učení
z hlediska kvantity a kvality toho, co si žák z této aktivity

zapamatuje

(Vaněčková, 2005).
Ve výuce přírodopisu umožňuje tato metoda žákům uplatňovat své
vědomosti a na základě jejich vlastní činnosti prohlubovat své znalosti v oblasti
přírodovědných pojmů. Učí žáky dovednostem na vyšších kognitivních úrovních
např.: srovnávat, hodnotit, konkretizovat, rekonstruovat, aj.

2.5.11 Pokus

Podle Altmanna (1970) je pokus charakterizován jako

pozorování

biologických jevů za uměle vytvořených podmínek, které dovolují záměrně
měnit jednotlivé faktory pozorovaného jevu. Pokus je zaměřen na demonstraci
bezprostředních vztahů mezi biologickými jevy. Předností této metody je
názornost biologických jevů, s kterými mají žáci minimální možnost se setkat,
anebo s kterými se setkávají, ale je nutné dále je popsat a vysvětlit. Pokus se
opírá o pramen poznání. Je spojen s vlastní praktickou činností jednotlivého
žáka. Biologické jevy také žáci poznávají na základě vlastní zkušenosti a
mohou také získat pozitivní vztah k pozorovanému jevu.
Velkou
kombinovat

předností

pokusu

je,

že

umožňuje

úspěšně

spojovat

a

živé nazírání, abstraktní myšlení s praktickou činností žáků

za účelem poznání objektivní reality, poznání a pochopení vnitřních zákonitostí
a souvislostí biologických jevů (Altmann, 1970, str. 175).
Tímto si pokus vybudoval místo mezi základními a nejdůležitějšími
metodami ve výuce přírodopisu. V případě využití této metody při tvorbě
prezentací v MPP je možné využít jejich názornosti, a to způsobem přehrání
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videosekvence, kde bude pokus demonstrován anebo využití pouze textové
formy, tzn. popis jednotlivých kroků, jak daný pokus provést.

2.5.12 Projektová výuka

Podle Maňáka a Švece (2003) má projektová výuka svým způsobem
návaznost na metodu řešení problémů, zde jde ale o problémové úlohy
komplexnější, o výukové záměry a plány, které mají vždy také širší praktický
dosah.
Podstatou projektové výuky je problémový charakter řešené úlohy a její
společenská vázanost, přičemž téma by mělo iniciovat

interdisciplinární

spolupráci a spojovat práci hlavy a rukou.
Projekt může být vymezen jako komplexní praktická úloha (problém,
téma) spojená se životní realitou, kterou je nutno řešit teoretickou i praktickou
činností, která vede k vytvoření adekvátního produktu.
Průběh řešení projektu se člení do několika fází (Maňák a Švec, 2003,
str. 169):
• stanovení cíle,
• vytvoření plánu řešení,
• realizace plánu,
•

vyhodnocení.
Projektová výuka může být různě časově náročná, vše se odvíjí

od zvolených cílů a vybraných témat:
•

krátkodobý (několika hodinový),

•

střednědobý (jeden až dva dny),

•

dlouhodobý (tzv. projektový týden),
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•

mimořádně dlouhodobý (týdny až měsíce).
Při projektové výuce lze libovolně využít organizačních forem.

Žáci

mohou pracovat ve skupinách, individuálně nebo kombinovaně.
Tato metoda je velice variabilní a opět záleží na kreativitě učitele.

2.5.13 Párové učení

Podstatou této metody je učení se žáků navzájem. Práce žáků spočívá
v nastudování daného textu nebo získání požadovaných informací, které si žáci
osvojí natolik, aby byli schopni reprodukovat hlavní myšlenky textu nebo
vybrané informace ostatním. Žáci se učí v párech, tzn. že každý z dvojice má
jiný text k pročtení a nastudování. V první fázi žáci nastudují text nebo získávají
požadované informace, v další fázi párového učení dochází k předávání
žádaných znalostí a vědomostí mezi žáky v páru.
Tato metoda je velice efektivní z hlediska vlastní činnosti žáka, tj. že
musí vyhledat a osvojit si znalosti a dovednosti a být schopen je předat dál,
například svému spolužákovi.

2.5.14 Výklad

Na souvislém výkladu učitele se žáci výrazně nepodílejí, přesto je to
metoda, která vhodně doplní činnostní prezentace v MPP v místech, kde je
prostor pro výklad některých jevů. Podle Altmanna (1970) přináší výklad učitele
systematicky a logicky uspořádané poznatky o přírodních jevech, které by měly
být didakticky vnitřně diferencované. Jednou ze zásad prezentace v MPP je
vhodné uspořádání textu, tzn. volit pouze heslovitě stavěné věty, které učitel
doplní svým výkladem. Předností výkladu je úspornost času, která učiteli
přírodopisu umožňuje využít našetřený čas pro aktivity postavené na vlastní
činnosti žáků. Výklad slouží k osvojení nových poznatků o biologických jevech a
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spojuje dříve osvojené vědomosti do systému biologických poznatků. Výklad je
vhodný použít zejména v případech logicky, pojmově nebo časově náročné
látky.

Naopak využití výkladu jako didaktické metody v hodinách přírodopisu je

nevhodné podle Altmanna (1970) především v případech, kdy učitel vykládá to,
co při zpracování nové látky mohou říci sami žáci, co mohou žáci sami
konkretizovat příklady nebo to, co mají žáci již znát.
Tím, že učitel souvislým výkladem sděluje žákům veškeré poznatky sám,
připravuje se ve vyučovacím procesu o možnost zvýšit aktivitu žáků a
vystupňovat tak jejich zájem a součinnost

při zpracování

sledovaného

problému. Učitel rovněž ztrácí možnost zpětné vazby, tedy přesvědčit se o tom,
zda žáci věnují popisovaným jevům patřičnou pozornost, zda si skutečně
vytvářejí žádané přesné představy, zda provádějí žádané myšlenkové operace
a zda nové poznatky dovedou použít na vhodných příkladech (Altmann, 1970,
str. 26).
Z hlediska tohoto zmíněného faktu je zřejmé, že v hodinách přírodopisu
je možné a vhodné používat výklad jako didaktickou metodu, ale je nutné
prokládat ji jinými metodami nebo ji využít jen jako doplňující metodu
edukačního procesu.

2.6 Organizační formy výuky při využití prezentací v MPP
podporujících činnostní výuku v hodinách přírodopisu

2.6.1 Frontální výuka

Frontální neboli hromadné vyučování má dodnes v reálné školní praxi
nezastupitelné postavení z hlediska využívání různých forem výuky. Z tohoto
důvodu je v rámci této práce zmiňována mezi prvními. Tato forma organizace
lze v některých jejích ohledech využít ve výuce přírodopisu i při činnostní výuce
podpořené prezentací v MPP, a to přes fakt, že frontální výuka vede spíše
k žákově pasivitě, kde podíl práce učitel - žák je zřetelně vyšší v roli učitele.
Efektivní je prokládat frontální výuku aktivitami, které vedou žáky k vlastní
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činnosti, tj. umožnit žákům vykonávat různorodou činnost v rámci celé třídy,
podporovat aktivitu žáků v činnostech teoretických i praktických, otevírat prostor
pro jejich samostatnou práci, iniciativu a tvořivost, pro sebehodnocení a
odpovědnost

za vlastní práci,

uplatňovat

náležitý

zřetel k individuálním

zvláštnostem žáků, k jejich zájmům a potřebám a zajistit průběh v příznivé
motivačně emocionální atmosféře, která ve třídě rozvíjí pozitivní vztahy mezi
učitelem a žáky i mezi žáky navzájem (Skalková, 1999).

Volně převzato od Skalková (1999): didaktická funkčnost frontální výuky
je založena na aspektech pedagogických, didaktických,

psychologických,

sociologických a ekonomických.
Frontální

výuka

se

vyznačuje

společnou

prací

žáků

ve

třídě

s dominantním postavením učitele, který řídí, usměrňuje a kontroluje veškeré
aktivity žáků (Obr. 2). Výuka se orientuje převážně na kognitivní procesy,
hlavním cílem je, aby si žáci osvojili maximální rozsah poznatků (Maňák a Švec,
2003, str. 133).
Přednosti frontální výuky jsou například uplatňování

individuálního

přístupu k jednotlivým žákům, prostor pro poznávání žáků navzájem a rozvoj
sociálních vztahů mezi nimi a vytváří se předpoklady pro úspěšnou spolupráci
žáků.
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Obrázek 2. Schéma frontální výuky (Maňák a Švec, 2003, str. 134)

Jednotkou frontální výuky je vyučovací hodina, která má svou vnitřní
strukturu. Průběh vyučovací hodiny tvoří tyto kroky (Skalková, 1999, str. 206):
•

zahájení hodiny (organizační záležitosti, seznámení žáků s cíli dané
vyučovací hodiny, motivace žáků),

•

opakování probraného učiva,

•

výklad nového učiva, objevování nových poznatků,

•

opakování a upevňování nového učiva,

•

kontrola a diagnóza stavu rozvoje vědomostí a dovedností,

•

zadání domácích úkolů.
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2.6.2 Skupinová a kooperativní výuka

Důležité je vymezit rozdíly mezi frontální výukou a skupinovou výukou,
k tomu přispívá následující tabulka (Obr. 3), která porovnává aspekty frontální a
skupinové výuky.

Dimenze

Frontální výuka

Činnost
učitele

Rozděluje žáky do skupin, zadává
Stanovuje učební úlohy jim úlohy, popř. vyžaduje při
formulaci úloh aktivitu žáků,
a tempo výuky
podněcuje žáky ke spolupráci

Učební
úlohy

Stejné pro celou třídu

Rozdílné svým obsahem
a náročností, umožňující
spolupráci žáků

Činnost
žáků

Řeší úlohy podle
instrukcí učitele, který
hodnotí jejich práci

Spolupracují při řešení úloh,
vzájemně si pomáhají, diskutují,
hodnotí svoji práci

Způsob
komunikace

Jednostranná:
učitel-žáci, žáci-učitel

Mnohostranná komunikace mezi
žáky ve skupině,
mezi skupinami a učitelem

Stálé

Flexibilní, umožňující uspořádání
pracovních míst žáku podle
velikosti skupiny i charakteru
úloh a skytající prostor
pro komunikaci s učitelem

Uspořádání
třídy

Skupinová výuka

Obrázek 3. Tabulka rozdílů mezi frontální a skupinovou výukou (Maňák a Švec,
2003, str. 138)

Na základě této tabulky lze definovat, že práce ve skupinách je
realizovatelná i v rámci frontální výuky. Pouhé seskupování žáků do skupin
nelze charakterizovat jako skupinovou

formu výuky.

Skupinovou

výuku

charakterizují tyto rysy (Maňák a Švec, 2003, str. 138):
•

spolupráce žáků při řešení obvykle náročnější úlohy nebo problému,

•

dělba práce žáků při řešení úlohy nebo problému,

•

sdílení názorů, zkušeností, prožitků ve skupině,

•

prosociálnost, tj. vzájemná pomoc členů skupiny,
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•

odpovědnost jednotlivých žáků za výsledky společné práce.
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Obrázek 4. Schéma možností uspořádání třídy při skupinové výuce (Maňák a
Švec, 2003, str. 143)

Podle Maňáka a Švece (2003) kooperativní výuka je taková organizační
forma výuky, jejíž základ tvoří spolupráce (kooperace) žáků při řešení různých

úloh a problémů zadaných učitelem v rámci probíraného tématu. Velmi často je
realizována ve skupinách, a proto ji lze považovat za jistou formu skupinové
výuky (Obr. 4).

Může být realizovaná v několika podobách např.: metoda

skupinové zkoumání nebo metoda „sněhová koule". Obě tyto umožňují jejich
efektivní využití v hodinách přírodopisu.
•

Metoda skupinového zkoumání je založena na několika krocích. Nejdříve
musí být stanoven problém nebo úloha k řešení. Žák si pak stanoví plán
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řešení problému ve skupině, dále proběhne samotné řešení problému.
Na základě vyřešení problému si žáci připraví zajímavou prezentaci
svých výsledků pro ostatní. V rámci prezentaci výsledků všech skupin
na závěr proběhne syntéza celkových výsledků (např.: diskusí, apod.).
Vše zakončí zhodnocení vlastní aktivity a práce všech skupin.
•

Metoda „sněhové koule": analýza a řešení daného problému nejdříve
proběhne ve dvojicích, ve druhé fázi dvojice vytvoří čtyřčlenné skupiny
a pokračují v analýze a řešení daného problému. V další fázi se tyto
skupiny spojí v osmičlenné skupiny, kde pak proběhne celková syntéza
výsledků.

2.6.3 Individualizovaná výuka

O významu individuální výuce z hlediska činnostní výuky v hodinách
přírodopisu bylo zmiňováno na začátku kapitoly 2.5. Podstatou individuální
výuky je samostatná práce žáků, tj. práce, při které získávají žáci nové
poznatky vlastní aktivitou, vlastní činností.
Pro tento typ výuky může být použito několik jiných synonym jako jsou
např.: samostatná, nezávislá, svobodná práce, apod.

Individuální práce

znamená vytvoření prostoru pro vlastní aktivní myšlenkovou činnost každého
žáka. Tato práce žáka probíhá v rámci hromadné výuky, ale žák pracuje sám
bez kontaktu ostatních žáků. Role učitele je omezena na kontrolu, koordinaci a
hodnocení práce jednotlivých žáků.
Při individuálním přístupu sice frontální výuka zůstává zachována, ale
v jejím rámci se přihlíží k individuálním zvláštnostem žáků formou vnitřní
diferenciace, která se může projevovat jak v osvojovaném obsahu, tak i
v metodách výuky (Maňák a Švec, 2003, str. 153).
Tento typ výuky může být považován za jeden z důležitých podpůrných
pilířů činnostního vyučování v hodinách přírodopisu. Podle Maňáka a Švece
(2003) je vhodné využít specifických možností individuální výuky
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např.

při pozorování a sledování různých jevů, při zobecňování dřívějších zkušeností
žáků, při práci s textem, při používání vědomostí v praxi, při pokusech
a laboratorních pracích, apod.

2.7 Didaktické zásady ve výuce biologie

Didaktické zásady umožňují učiteli přírodopisu dosažení stanovených
cílů dané vyučovací jednotky. Didaktické zásady respektují fyzický a i psychický
vývoj žáků.
V rámci této práce budou didaktické zásady ve výuce přírodopisu
zmíněny jen heslovitě. Jsou součástí této práce z důvodu, aby vytvářené
prezentace v MPP naplnily svou kvalitu ve všech směrech. Pro kvalitu každé
hodiny přírodopisu je nutné dodržovat následující zásady, které zajistí učiteli
jistou normu kvality každé hodiny, a proto je nezbytné tyto zásady dodržovat při
tvorbě prezentací v MPP, které mají podpořit činnostní výuku v hodinách
přírodopisu.
Didaktické zásady ve výuce přírodopisu podle Altmanna (1975):
•

Zásada zachování vědeckosti
Didaktická

zásada

vědeckosti

předpokládá,

že všechny

poznatky

a metody biologické vědy jsou odborně a didakticky zpracovány v učivo
teoreticky i prakticky srozumitelné žákům všech typů a stupňů škol. Učivo pak
zaručuje nástavbovost a takové zpracování vědeckých poznatků a metod, které
nezkresluje pravdu, jen ji zjednodušuje k pochopení a rozvíjením dalších
poznatků a vědomostí umožňuje žákům čím dál tím více se přibližovat vědecké
pravdě a prohlubovat ji.
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•

Zásada spojení školy se životem
Didaktická zásada spojení školy se životem vyžaduje

sjednocení

celkového vzdělávacího a výchovného procesu se všemi obory a jevy
společenského života. Výuka biologii poskytuje řadu příležitostí k realizaci
didaktické

zásady

spojení

života

se

životem.

Např.:

výroba

krmítek

a přikrmování ptactva v období zimy.
•

Zásada výchovného vyučování
Didaktická

zásada

výchovného

vyučování

vyplývá

z obecného

pedagogického principu jednoty vzdělání a výchovy. Vyjadřuje nezbytnost
zajištění nejvhodnějších podmínek ve vyučovací a výchovné situaci pro rozvoj
poznávacích

schopností

žáků

(pro

rozvoj

pozorovacích

schopností,

představivosti, paměti, myšlení a řeči). Výchova ve výuce biologii je chápaná
jako široký proces, který zasahuje všechny stránky vývoje osobnosti žáka.
•

Zásada soustavnosti a postupnosti
Tato zásada ve výuce biologii vyžaduje, aby se nové poznatky opíraly

o předcházející, dříve osvojené poznatky, aby nové poznatky samy byly
vhodnou základnou pro poznatky následující, aby byly vyvozovány v pevném
logickém systému. Didaktická zásada soustavnosti vyžaduje dostatečnou
upotřebitelnost biologických vědomostí v praxi.
•

Zásada názornosti
Tato

zásada

přírodovědným

je

nejstarší

předmětům.

didaktickou

Zásada

zásadou

názornosti

ve

(jednoty

vyučování
konkrétního

a abstraktního), vyžaduje, aby si žáci pomocí vhodných činností (manipulací
s přírodninami a pokusy) vytvářeli biologické představy a pojmy na základě
smyslových údajů získaných bezprostředním vnímáním přírodnin a přírodních
jevů nebo jejich zobrazením s různou mírou abstrakce a spojovali neustále tuto
smyslově názornou složku poznávacího procesu sjejí nerozlučnou složkou
logicko-pojmovou.
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•

Zásada spojení teorie s praxí
Didaktická zásada spojení teorie s praxí vyžaduje, aby žáci ve výuce

biologii získávali nové vědomosti a dovednosti na základě praxe, aby všechny
nové teoretické poznatky prověřovali v praxi a aby vědomosti a dovednosti
ze všech disciplín biologie dovedli používat i při výuce v mimoškolní činnosti.
Praxí chápeme ve výuce biologii každou uvědomělou činnosti žáka, která mění
objektivní realitu.
•

Zásada srozumitelnosti
Tato zásada vyžaduje, aby obsah a rozsah učiva, jeho obtížnost,

vyučovací

metody

i formy

odpovídaly

věkovým

zvláštnostem

a stupni

rozumového vývoje žáků a jejich dříve osvojeným biologickým vědomostem
a dovednostem. Hlavním požadavkem zásady srozumitelnosti je, aby žáci nově
vykládané učivo plně pochopili.
•

Zásada uvědomělosti osvojených vědomostí
Tato zásada vyžaduje vytvoření kladného vztahu žáků k učení, aby si

žáci biologické poznatky, dovednosti a návyky osvojovali úspěšně, cílevědomě
a organizovaně za současného rozvoje myšlení a návyků samostatné teoretické
i praktické práce a aby se u žáků vytvářel vědecký světový názor.
Hlavními stránkami této didaktické zásady jsou kladný poměr a vztah
žáků k učivu, aktivní osvojování poznatků a pochopení jejich

podstaty,

souvislostí a mezipředmětových vztahů, kvalita osvojených poznatků, jejich
operativnost, praktická užitelnost osvojených vědomostí, dovedností a návyků,
vytváření vědeckého světového názoru a osobního přesvědčení žáků.
•

Zásada trvalosti
Tato zásada trvalosti vyžaduje, aby si žáci osvojené biologické poznatky

a dovednosti pevně a trvale zapamatovali, mohli si je vždy v paměti vybavovat
a byli schopni je prakticky používat. Didaktická zásada trvalosti zdůrazňuje, že
vštěpované poznatky mají mít pro žáky nejen formující vliv, ale že osvojení
těchto poznatků se zároveň stává nástrojem jejich činnosti a jednání. Aplikace
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didaktické zásady trvalosti má zabránit tomu, aby žáci učební látku zapomínali
hned po osvojení.

•

Zásada individuálního přístupu k žákům
Didaktická

zásada

individuálního

přístupu

k žákům

vyžaduje

respektování psychologických a individuálních zvláštností jednotlivých žáků
za účelem dosažení co nejlepších výkonů celého třídního kolektivu. Biologie
jako vyučovací předmět nepatří k obtížným předmětům. Přesto však, chce-li
učitel dosáhnout trvalých a hlubokých vědomostí žáků z tohoto předmětu, je
třeba vytvářet pro všechny žáky co nejlepší podmínky pro jejich učení, neboť
při

něm

se

vytvářejí

vztahy

k biologickým

vědomostem,

dovednostem

a návykům.
Zásada individuálního přístupu k žákům ovšem vyžaduje, aby učitel
biologie všechny členy třídního kolektivu dokonale znal po pedagogické
stránce. Zvláště musí sledovat jejich schopnosti, vlastnosti, sklony, zájmy
i okamžitý zdravotní a psychický stav. Je třeba, aby učitel citlivě analyzoval
rozdíly ve schopnostech a v učení jednotlivých žáků a ve výuce je respektoval.
•

Zásada respektování mezipředmětových vztahů
Tato zásada vyžaduje, aby každý nový biologický poznatek byl opřen

o poznatky z geologie, chemie, fyziky, popř. i o matematické poznatky.
Bez respektování tzv. vnitřních mezipředmětových vztahů biologie nelze zaručit
dobré výsledky v biologii. Didaktická zásada respektování mezipředmětových
vztahů vyplývá z výuky biologii, zvláště z výuky moderně didakticky zpracované
a vycházející z výsledků dnešní vědy.
•

Zásada hygieny a bezpečnosti výuky
Tato didaktická zásada vyžaduje, aby ve všech vyučovacích formách

byla při výuce biologii respektována hygienická a bezpečnostní pravidla,
směrnice a instrukce ministerstva školství a zákony o bezpečnosti a ochraně
zdraví žáků.
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2.8 Prezentace v Microsoft Office PowerPoint
2.8.1 Vymezení prezentací v MPP v rámci edukačního procesu

Edukační proces představuje složitý otevřený systém, jímž se rozumí
uspořádaná organizace vzájemně závislých a ovlivňujících se prvků, spojených
s vnějším prostředím zpětnou vazbou (Maňák a Švec, 2003, str. 13).

Obrázek 5. Schéma: složek edukačního procesu (Skalková, 1999, str. 168)

Podle tohoto schématu (Obr. 5), na kterém máme zobrazeny všechny
složky procesu výuky, je vidět, že vedle cílů vyučovací jednotky, daného
obsahu, žáků a výsledků výuky svou úlohou v edukačním procesu mají
didaktické metody a didaktické prostředky, na které se v této práci zaměřujeme.
Prezentace v MPP můžeme tedy definovat jako didaktický prostředek, kterým
lze dosáhnout stanoveného cíle dané vyučovací jednotky. Zda předpoklad, že
je možné tento didaktický prostředek považovat za vhodný nástroj, kterým lze
žáky aktivizovat v hodinách přírodopisu a který zajistí učiteli přírodopisu
pro žáky trvalejší osvojení vědomostí a dovedností, je platný, zjistíme v rámci
výzkumné části, která se na tuto problematiku zaměřuje a jejím cílem bude
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vyvodit závěry, které povedou ke zkvalitnění edukačního procesu v prostředí
základních škol.

2.8.2 Základy vytváření prezentace v Microsoft Office PowerPoint

V rámci této práce budou základy práce s Microsoft Office PowerPoint
jen stručně vysvětleny a popsány, jelikož nejsou přímým předmětem zkoumání.
Prezentace v Microsoft Office PowerPoint umožňují uživateli využívat je
několika způsoby a za různými účely. Avšak z hlediska zaměření této práce
bude zde pozornost zaměřena na takový způsob jejího využití, které lze
aplikovat

v edukačním

procesu,

konkrétně

v hodinách

přírodopisu

na základních školách.
Pro učitele přírodopisu je důležitý fakt, že prezentace v Microsoft Office
PowerPoint (dále jen prezentace v MPP) mohou v edukačním procesu figurovat
jako zprostředkovatel:
•

základního textového fondu, který učitel podloží svým výkladem,

•

grafického materiálu - statického (obrázky, fotografie, tabulky, grafy,
apod.) anebo dynamického (videoklipy, videosoubory, apod.),

•

zvukového přednesu.
Základním prvkem prezentace v MPP jsou jednotlivé snímky, do kterých

uživatel vkládá vlastní textový nebo grafický materiál na základě svých tvůrčích
schopností s ohledem na koncept edukačního procesu, tzn. aby zvolený
materiál korespondoval s věkem a dovednostmi žáků a mohl být tak efektivně
využit v hodinách přírodopisu.
Veškerý vložený materiál lze v aplikaci Microsoft Office PowerPoint
rozložit na jednotlivých snímcích podle potřeby uživatele. Text je možné
ponechat na snímku samotný anebo graficky doplnit obrázkem, fotografií např.
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vybraného zástupce dané živočišné či rostlinné říše, apod. Vybraný text je
vhodné rozčlenit do několika heslovitých vět, které učitel podpoří výkladem.
Základem úspěšné prezentace v MPP je vhodně volený text a graficky
kvalitní materiál, dále však krokování textu a dalšího obsaženého materiálu
v prezentaci v MPP. Funkce krokování textu má podstatný význam při využití
prezentací v edukačním procesu. Krokování textového materiálu zabraňuje
žákům předbíhat v opisování či čtení textu. Učitel tak udrží pozornost žáků
přesně v místech, kde se nachází se svým výkladem.
Z dalších předností prezentací v MPP je názornost

a vizualizace

probírané tématiky v hodinách přírodopisu, a to především v rámci systematiky
živočichů a rostlin, apod. Ve výuce přírodopisu nelze aplikovat žádnou
z vyučovacích metod, která by neuplatňovala zásadu názornosti (Altman,
1970).
Prezentace v MPP představují vhodný nástroj k dodržování zásady
názornosti v hodinách přírodopisu.
Uživatel, tím je v tomto případě myšlen učitel přírodopisu, však musí
dodržovat základní kritéria5, mezi která mohou být řazena například tato:
•

snímek obsahuje max. 3 - 4 věty (delší text je nutné strukturovat),

•

velikost písma: 24 - 28,

•

text či obrazový materiál je tvoří s pozadím vhodný kontrast (tzn. velmi
výrazný barevný kontrast),

•

vhodná barva textu (vyhýbat se barvám jako je červená, modrá, zelená)7,

•

nepoužívat více jak 3 barvy na 1 snímku,

6

Další kritéria prezentace v MPP jsou předmětem výzkumné části této práce.

7

Z hlediska daltonismu (barvosleposti) - poruchy barvocitu, která se nejčastěji projevuje jako porucha

vnímání červené, zelené či modrofialové barvy.
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•

fotografie či obrázky zástupců uvést jako první, následuje jejich název
a popis,

•

vybírat ostré fotografie a obrázky se znázorněnými diakritickými znaky
(vhodné je použít dvě obrazové formy jednoho zástupce na jeden
snímek),

•

nové nebo důležité termíny zvýraznit např.: zvětšením písma, změnou
barvy písma či podtržením celého slova,

•

zvukový

doprovod

použít

v případě

přechodu

z jednoho

snímku

na druhý, jako upozornění na důležité části textu, apod.,
•

odhadnout časovou náročnost prezentace v MPP a dodržet časový plán
výuky,

•

apod.

Praktické ukázky a jednotlivé kroky při tvorbě prezentace v MPP podle Pavla
Lasáka (2009):

•

Úvodní obrazovka programu PowerPoint (Obr. 6).
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Obrázek 6. Schéma úvodní obrazovky programu PowerPoint (Lasák, 2009)
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•

Nastavení snímku (Obr. 7).

V menu vybereme Zobrazit>Předloha>Snímek:
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Obrázek 7. Schéma nastavení snímku (Lasák, 2009)

A již lze upravovat předlohu dle barevného schématu (Obr. 8).
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Obrázek 8. Schéma úpravy předlohy dle barevného schématu (Lasák, 2009)
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Aplikace

Microsoft Office

PowerPoint

uživateli nabízí mnoho

barevných

kombinací, avšak snímek musí být vždy kontrastní (Obr. 9).
— Navrtí snímku
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Obrázek 9. Schéma: šablon návrhů snímku (Lasák, 2009)

Vhodnější variantu představuje vlastní vytvořené rozložení. Např.: (Obr. 10)
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Obrázek 10. Schéma ukázky rozložení a barevného výběru snímku (Lasák,
2009)
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•

Vyplňování snímku.

V menu vybereme Zobrazit>Předloha.
Jako první vyplníme úvodní obrazovku (Obr. 11), která má trochu jiné
rozpoložení než ostatní snímky.

Uvod do
PowerPoint
Pavel Lftiftk
http: www.tftiftkevi.com pav.l
Oftluitl 20.3.2006

Obrázek 11. Schéma rozložení úvodního snímku (Lasák, 2009)

Poté může uživatel zahájit vyplňování vlastní prezentace v MPP.
Stiskem kláves Ctrl+M se zobrazí nový prázdný snímek (Obr. 12).

•Klepnutím vložíte text.

Obrázek 12. Schéma vloženého nového snímku (Lasák, 2009)
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Pokud se uživateli nelíbí rozložení daného snímku lze jej změnit. V boční liště je
možné si vybrat patřičné rozložení (Obr. 13).

Rozloženi snímku
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Obrázek 13. Schéma výběru rozložení textu a obrázků na snímku (Lasák, 2009)

A hned je možné do snímku přidat například obrázek, tabulku, schéma, apod.
(Obr. 14)

Obrázek 14. Schéma snímku s rozložením pro vložení obrázku, aj. (Lasák,
2009)
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Vyplněný snímek může mít tuto podobu (Obr. 15). Jde jen o příklad,
ve skutečnosti je možné si více pohrát s barevným laděním. Nutné je dbát
na výběr toho nejdůležitějšího z textu (tzn. psát heslovitě).

PowerPoint

bez mluveného slova je většinou k ničemu. Mluvené slovo dá přednášce další
rozměr. Člověk může vysvětlit množství pojmů, které má uvedeny jen heslovitě.

Obsah přednášky
•Co j« PowerPoint

• Zalotani snímků
• Nastaveni

Obrázek 15. Schéma uspořádání textu na snímku (Lasák, 2009)
•

Efekty snímku (Obr. 16).

Jednotlivým textům a obrázkům se dají přiřadit efekty ať už grafické (přílet
textu zprava, zleva, shora...), tak i zvukové.
Přechod snímku
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Obrázek 16. Schéma efektů snímku (Lasák, 2009)
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•

Kontrola prezentace.

Když má uživatel prezentaci v MPP hotovou může zkontrolovat, jak mu jdou
snímky za sebou (Obr. 17).
Zobrazit > Řazení snímků

Obrázek 17. Schéma řazení snímků (Lasák, 2009)

•

Poznámky prezentace.
Hotovou prezentaci si můžeme opoznámkovat a vytisknout. Tvorba

poznámek k jednotlivým snímkům je jednoduchá Zobrazit > Poznámky.
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3. Výzkumná část - koncipování vlastního výzkumu

Podle Pelikána (2007) má každý pedagogický jev jak svoji kvalitativní,
tak i kvantitativní stránku.
Pro dosažení stanovených cílů v rámci této práce byl zvolen pedagogický
výzkum kvalitativního charakteru, tzn. výzkum nebude zaměřen na kvantitativní
stránku

výzkumného

problému,

ale

střed

zájmu

výzkumného

šetření

představuje jeho kvalitativní stránka. Od tohoto faktu se odvíjí sestavení
dotazníkových otázek a do jisté míry i celkový počet respondentů. Kvalitativní
přístup umožňuje hlubší poznání objektivní reality právě svou schopností
analyzovat konkrétní charakter zkoumaného jevu, a to i přes jeho složitost
a variabilitu. V rámci kvalitativního výzkumu tedy charakterizujeme jedinečnost
zkoumaných prvků.

3.1 Výzkumný problém

Prvním krokem v rámci výzkumné časti je vymezení

výzkumného

problému. Právě s rozvojem technologie a technizace celého edukačního
procesu se nabízí otázka, zda učitelé přírodopisu reflektují tyto změny či se
spíše přidržují tradičních vyučovacích metod a výukových forem výuky.
Výzkumný problém je formulován takovým způsobem, aby vyjádřil vztah mezi
proměnnými. Tzn. výzkumný problém v tomto případě představuje vztah mezi
těmito proměnnými: používání prezentací v MPP ve výuce a kvalitou výuky.

3.2 Cíle výzkumu

Cíle celého výzkumu jsou předně zjistit, zda učitelé přírodopisu používají
prezentace v MPP, jestliže ano, tak v jaké časové frekvenci. Dále v jaké kvalitě
obsahu a grafického zpracování. Kvalitu používaných prezentací zjistíme
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pomocí kritérií, které učitelé vybírali za stanovené škály (kapitola 3.12.13). Dále
je zjišťováno, zda učitelé přírodopisu využívají své prezentace jako vhodný
didaktický nástroj, kterým lze žáky aktivizovat, tj. koncipované jako podpora
činnostního vyučování8. Zmapovaní těchto dat je klíčovým cílem celého
výzkumu, od kterého se odvíjí celá praktická část, tj. zhotovení metodického
manuálu pro vyučující přírodopisu, jak sestavit kvalitní prezentace v MPP, které
budou podporovat činnostní vyučování a přinesou do výuky jisté benefity jak
pro žáky, tak učitele, tzn. zkvalitní celý edukační proces v hodinách přírodopisu.
Závěrem

lze konstatovat,

že cílem výzkumu je získat

odpovědi

na následující otázky:
Jak často používají učitelé přírodopisu prezentace v MPP?
Používají učitelé přírodopisu své prezentace v MPP jako podporu činnostního
vyučování?
Jaká jsou kritéria kvalitní prezentace v MPP?
Přináší

kvalitní

prezentace

v MPP,

které jsou

stanovené

jako

podpora

činnostního vyučování, určité benefity pro výuku přírodopisu?

3.3 Hypotézy

Hypotéza vyjadřuje specifický vztah mezi dvěma či více proměnnými.
V rámci tohoto výzkumu jsou hypotézy stanovené následovně:
H1. Prezentace v MPP jsou v hodinách přírodopisu na 2.stupni základních
škol používány ve více jak 30 % z celkové hodinové dotace .
H2. Mezi důvody, proč učitelé přírodopisu nepoužívají prezentace v MPP
ve svých hodinách, patří technická nevybavenost škol a časová náročnost
přípravy.

8

Činnostní vyučování - takový druh vyučování, které je založeno na vlastní činnosti žáka.
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H3. Prezentace v MPP jsou v hodinách přírodopisu používány jako
podpora frontální výuky, tj. za pasivní činnosti žáka.
H4. Prezentace v MPP

je možné v hodinách přírodopisu použít jako

podporu činnostního vyučování.
H4a. Prezentace v MPP koncipované jako podpora činnostního vyučování
zkvalitňují výuku přírodopisu, tedy osvojení poznatků u žáků na základě
jejich vlastní činnosti, tj. přinášejí benefity do edukačního procesu.

3.4 Výzkumné pole

Pro každý kvalitní výzkum, pro jeho validitu9 a reliabilitu10, je nutné
efektivně zvolit výzkumné pole a vzorek. Výzkumné pole představuje soubor
proměnných edukačního procesu v prostředí základních škol a to ve spojení
s používáním prezentací v MPP koncipované jako didaktický nástroj, který žáky
v hodinách přírodopisu motivuje a aktivuje.

•

Zúžení výzkumného pole
Zúžením výzkumného pole se naše pozornost přiklání k vyučovacím

hodinám přírodopisu, které jsou stavěné na prezentaci v MPP. Dále nás zajímá
její vliv na kvalitu výuky, tj. zda přinášejí zkvalitnění edukačního procesu, jestli
žáky motivuje, aktivuje a evokuje u nich zájem o učivo.

9

Validita - platnost. Zda tedy měříme to, o čem si myslíme, že měříme. (F. N. Kerlinger—
Pelikán)

10

Reliabilita - spolehlivost měření.
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3.5 Výzkumný vzorek

Výzkumným vzorkem je pak prostředí základních škol se zaměřením
na 2. stupeň, které spadají pod pražský region. Pro reliabilitu výsledků výzkumu
byla oslovena většina pražských škol s očekávanou návratností alespoň okolo
50 vyplněných dotazníků. Na začátku výzkumu byl seznam pražských škol
určen náhodným výběrem pomocí počítačového programu Visual Basic
s názvem HOD, aby každý prvek měl stejnou pravděpodobnost, že bude
vybrán. Na základě tohoto náhodného výběru byl vyhotoven seznam pražských
škol, které byly postupně kontaktovány. Hlavním úskalím této fáze výzkumu
byla návratnost vyplněných dotazníků, která byla velice nízká. Z tohoto důvodu
bylo nutné pro získání potřebných dat oslovit další pražské školy. V tomto
případě byly osloveny školy subjektivně dostupné.

3.6 Základní soubor

Pro celou koncepci výzkumu je podstatné vymezit základní soubor, který
představuje množina všech prvků, které mají být zkoumány v tomto výzkumu
(Pelikán,2007).
Základním souborem jsou v tomto případě učitelé přírodopisu s ohledem
na využívání prezentací v MPP v jejich hodinách.

3.7 Závislé a nezávislé proměnné

V rámci tohoto výzkumu korelují tyto proměnné: intervenující (nezávislé)
a závislé. Intervenující měřenou proměnnou (nezávislou proměnnou) v tomto
případě představuje používání prezentací v MPP v hodinách přírodopisu.
Naopak závislou proměnnou je zde kvalita osvojení znalostí a dovedností
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během

edukačního

procesu

podpořeného

využitím

prezentací

v MPP

v hodinách přírodopisu.

3.8 Téma výzkumu

Hlavním tématem tohoto výzkumu je frekvence používání prezentací
v MPP v edukačním procesu jako vhodného didaktického nástroje k motivaci a
aktivizaci žáků, obsahová a grafická kvalita jejich zpracování, tj. kritéria kvalitní
prezentace v MPP a přínos prezentací koncipovaných jako podpora činnostního
vyučování do výuky přírodopisu na 2. stupni základních škol.

3.9 Výzkumné metody

3.9.1 Dotazník a verifikace hypotéz

Dotazník je dnes považován za nejpoužívanější výzkumný nástroj.
Dotazník

umožňuje výzkumníkovi

získat data a informace o zkoumané

problematice. Další výhodou této metody je možnost oslovení velkého počtu
respondentů.
Dotazník pro tento výzkum, jehož celé znění je součástí přílohy, je
sestaven z několika částí s jistým zaměřením. Typy otázek použité v dotazníku
jsou uzavřené, tzn. takové otázky, které nabízejí varianty odpovědí; dále
otevřené. Uzavřené otázky dále lze rozdělit na dvě skupiny: parametrické
a neparametrické. Uzavřená parametrická otázka nám nabízí odpověď na škále
od jednoho pólu k druhému. Naopak uzavřená neparametrická otázka tuto
navazující škálu nenabízí, tzn. jde o třídění podle kategorií. (Např.: délka praxe
respondenta.)
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Ukázka

dotazníkové

uzavřené

neparametrické

otázky

č. 1:

1. Jaká je délka Vaší praxe?
a) O - 5 let
b) 6 - 10 let
c) 11 a více

Jednotlivé části dotazníku jsou tedy různě zaměřené. Úvodní část
zjišťuje vstupní informace o respondentovi, tj. soubor měřených proměnných,
např.: délka praxe, nejvyšší dosažené vzdělání, apod.
Druhá část má třídící charakter.

Ukázka dotazníkové neparametrické otázky č. 3:
3. Jak často používáte v hodinách přírodopisu prezentace v MPP?
a) každou hodinu
b) velmi často /více jak 80%/
c) často /60 - 80%/
d) příležitostně /30 - 59%/
e) zřídka kdy

f) vůbec ne

Tato otázka rozděluje respondenty na dvě důležité skupiny. Na tu, která
shromažďuje všechny učitele přírodopisu, kteří prezentace v MPP ve svých
hodinách používají a takovou skupinu učitelů přírodopisu, kteří prezentace
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v MPP ve svých hodinách vůbec nepoužívají. Dále nám tato dotazníková
otázka vyčlení skupiny učitelů přírodopisu, kteří prezentace v MPP používají,
a to na základě frekvence jejich používání v hodinách přírodopisu. Tím získáme
ověření či naopak vyvrácení této výzkumné hypotézy: H1. Prezentace v MPP
jsou v hodinách přírodopisu na 2. stupni základních škol používány ve
více jak 30 % z celkové hodinové dotace.
Respondent, který uvede zápornou odpověď, své stanovisko na závěr
dotazníkového šetření odůvodní. V této části dotazníku dojde k ověření či
vyvrácení

této

výzkumné

hypotézy:

H2.

Mezi

důvody,

proč

učitelé

přírodopisu nepoužívají prezentace v MPP ve svých hodinách, patří
technická nevybavenost škol a časová náročnost přípravy.
Pro respondenta, který prezentace v MPP používá ve svých hodinách,
jsou připravené další otázky. Tyto otázky jsou zaměřené na získání dat, které
se týkají míry zapojení žáků do hodiny pomocí připravených prezentací v MPP,
tj. zda se vyučující snaží vytvořenými prezentacemi v MPP o výuku
v činnostním rázu nebo se raději přiklání k frontální výuce s pasivní činností
žáků. Tato dotazníková otázka verifikuje tuto výzkumnou hypotézu: H3.
Prezentace v MPP jsou v hodinách přírodopisu používány jako podpora
frontální výuky, tj. za pasivní činnosti žáka.

Ukázka dotazníkové uzavřené parametrické otázky 6.2:
5.

Pokud prezentace v MPP používáte ve svých hodinách: Používáte je
spíše jako podporu frontální výuky anebo jako podporu činnostního
vyučování?
(Zaškrtněte bod na přímce, podle toho k čemu se přikláníte.)

frontální výuka

O

O

O
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-O

O

činnostní vyučování

Tato dotazníková otázka také objasní fakta týkající se této výzkumné
hypotézy: H4. Prezentace v MPP je možné v hodinách přírodopisu použít
jako podporu činnostního vyučování.

Následují parametrické otázky, jejichž cílem je zjistit postoje vyučujících
k tvorbě a používání prezentací v MPP v edukačním procesu. Jsou tedy
zaměřené na ověření či vyvrácení této výzkumné hypotézy: H4a. Prezentace
v MPP koncipované jako podpora činnostního vyučování zkvalitňují výuku
přírodopisu, tedy osvojení poznatků u žáků na základě jejich vlastní
činnosti, tj. přinášejí benefity do edukačního procesu.

Ukázka dotazníkové uzavřené parametrické otázky č.3:
7. Přispívají Vámi vytvořené prezentace v MPP ke zvýšení pozornosti
žáků?
1

2

3

4

5

Významnou částí dotazníku představuje soubor kritérií prezentace
v MPP. Z této nabídky respondenti podle svého mínění vybírají taková kritéria,
které považují za stavební pilíře a nedílnou součástí kvalitní prezentace v MPP,
tj. taková kritéria, na jejichž základě lze sestavit prezentaci v MPP, která
zkvalitňuje výuku přírodopisu v prostředí 2. stupně základních škol.

•

Nominální měření (kategorizace)
Již z názvu je zřejmé, že toto měření poskytuje výzkumníkovi jistou

klasifikaci (kategorizaci) získaných dat. Toto měření pomocí parametrických
otázek,

kdy

respondenti

určovali

svou

na nabízené škále.
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kategorii

(např.:

délka

praxe)

•

Pořadové (ordinální) měření
Pomocí tohoto měření jsme v pedagogickém výzkumu schopni vyjádřit

např.: aktivitu žáků během výuky, zvýšení pozornosti žáků nebo
osvojení vědomostí a dovedností v hodinách podpořené kvalitní

trvalejší

prezentací

v MPP. Tato metoda je založená na subjektivním pohledu učitele, který vybírá
kategorii (1-5) odpovídající míře zjišťovaných dat u žáků (např.: aktivita, apod.).
K tomuto měření byly použity parametrické otázky.

Ukázka parametrické otázky ordinálního měření:
6. Pokud používáte prezentace v MPP jako podporu činnostního
vyučování: pozorujete u žáků trvalejší osvojení vědomostí a
dovedností?

1

2

3

4

5

3.10 Realizace výzkumu

3.10.1 Distribuce dotazníků

Distribuce dotazníků byla realizována několika způsoby. Na počátku
výzkumného šetření byla vybrána metoda zasílání dotazníků elektronickou
poštou. Byla oslovena většina pražských škol, které byly náhodně vybrány (viz
kapitola 3.5).

Kontakty

na tyto školy

dostupných internetových stránek.
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byly získávány

z jejich

vlastních

•

Proces distribuování dotazníků elektronickým způsobem
Nejdříve byl dotazník představen v průvodním dopise (viz Příloha), který

byl poslán současně s dotazníkem. Email byl adresován předně vedení škol,
ředitelům či zástupcům ředitele a následně učitelům přírodopis. Tato metoda
distribuce nebyla podle očekávání příliš efektivní. Reagoval pouze zlomek
oslovených škol. Otázkou po příčině neefektivnosti této metody distribuce
dotazníků je, zda selhala interní komunikace školy, tj. vedení -

učitel

přírodopisu nebo neochota a demotivace učitelů spolupracovat. Proto byla
zvolena následující metoda distribuce dotazníků.

•

Proces distribuování dotazníků osobním kontaktováním
Po předchozích zkušenostech byla zvolena jiná metoda oslovování škol,

a to osobní kontaktování vedení škola anebo přímo učitelů přírodopisu. Tato
metoda distribuce byla sice časově náročná, ale velmi efektivní. Musíme ale
uvést fakt, který nám mění charakter výzkumného vzorku, tj. seznam škol již
nebyl náhodně vybrán, ale výběr oslovených škol byl ovlivněn subjektivní
dostupností, dále také ochotou vedení škol spolupracovat a spolupodílet se
na tvorbě výzkumné práce. Během celé doby, po kterou probíhalo dotazníkové
šetření, se obě tyto metody distribuce dotazníků prolínaly.

3.10.2 Návratnost dotazníků
Porovnáním metod distribuce dotazníků podle jejich návratnosti byla
o mnoho produktivnější metoda osobního

kontaktování vybraných

škol.

Elektronickou poštou byla zpětná vazba minimální. Pokud ale vezmeme
v úvahu poměr časové náročnosti a návratnosti dotazníků nelze metodě
elektronickému

kontaktování

škol

konkurovat,

a spolupracovaly všechny oslovené školy.
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jen

kdyby

reagovaly

Ve finále byla oslovena větší část pražských škol. Výsledkem je 36
navrácených vyplněných dotazníků, které přináší soubor odpovědí, které jsou
podkladem pro celé výzkumné šetření. Celková návratnost dotazníků činí 48%.

3.11 Zpracování výsledků dotazníkového šetření

Veškeré záznamy dotazníkového šetření byly zaznamenány aplikací MS
Excel.

Pomocí

tabulek

této

aplikace

byly

sumarizovány

dílčí

výsledky

dotazníkového šetření na základě stanovených otázek v dotazníku (Příloha). Na
základě takto vytvořených pomocných tabulek bylo možné sestavit grafy, které
explicitně verifikují hypotézy nebo naopak. Navíc přináší důležité informace
a fakta, které tvoří nosné pilíře praktické částí diplomové práce (kapitola 4.
Praktická část).

3.12 Výsledky výzkumu

Dílčí i finální výzkumné výsledky byly zpracovány pomocí tabulek
a grafů. V této části práce je vytvořen prostor pro interpretaci výsledků, které
byly vypracovány na základě získaných dat od oslovených respondentů.

•

Délka praxe respondentů
Zjišťovaná

délka

praxe

všech

respondentů

hraje

roli

významné

proměnné, jejíž vliv na používání prezentací v MPP v hodinách přírodopisu je
jedním z předmětů tohoto zkoumání.
Učitelé přírodopisu s délkou praxe déle jak 10 let tvoří téměř polovinu
oslovených respondentů, méně je učitelů s délkou praxe do 5 let a nejméně je
učitelů s délkou praxe 6 až 10 let. Podrobné výsledky přináší graf č. 1.
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Graf č. 1: Délka praxe všech
respondentů

• 0 - 5 let
• 6-10 let
• 11 a více

Graf 1: Délka praxe všech respondentů

•

Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů
Škálu

nabízených odpovědí tvořily

varianty

od

nejníže

možného

dosaženého vzdělání až po očekávané vzdělaní, které je adekvátní k učitelské
profesi na základních školách. Tzn. škálu tvořilo nejníže možné dosažené
vzdělání - splnění základního vzdělání, přes středoškolské vzdělání a jako
nejvyšší možné dosažené vzdělání bylo vymezeno hranicí vysokoškolského
a postgraduálního studia.
Podle očekávání procento oslovených učitelů přírodopisu se základním
vzděláním je nulové, stejně tak procento učitelů s postgraduálním studiem.
Menší část oslovených učitelů přírodopisu (19 %) ukončila své vzdělávání
na úrovni středoškolského vzdělání. Většina oslovených respondentů (81 %)
tvoří učitelé přírodopisu, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání připadá na úroveň
vysokoškolského vzdělání. Výsledky jsou zaznamenány v grafu č. 2.
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Graf č. 2: Nejvyšší dosažené vzdělání
o%

o%

• ZŠ

• SŠ
• VŠ
• PGS*

Graf 2: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů

•

Rozdělení respondentů na základě
prezentací v hodinách přírodopisu

využívání

či

nevyužívání

Rozdělení respondentů do následujících skupin vzniklo na základě
získaných dat, tj. odpovědí na dotazníkovou otázku:
3. Jak často používáte v hodinách biologie prezentace v MPP?
a) každou hodinu
b) velmi často /více jak 80%/
c) často/60 - 80%/
d) příležitostně /30 - 59%/
e) zřídka kdy

f) vůbec ne

Tímto způsobem byli respondenti rozděleni do 2 základních skupin, které
budou na základě dalších získaných dat podrobněji rozděleni. Na skupinu
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učitelů, kteří prezentace v MPP používají a na ty, kteří je nepoužívají ve svých
hodinách. Dále rozlišujeme 3 skupiny, které jsou stanovené takto: první skupinu
respondentů představují ti učitelé přírodopisu, kteří prezentace v MPP ve svých
hodinách používají, dále skupinu učitelů, kteří prezentace v MPP používají
zřídka kdy a poslední skupinu učitelů tvoří ti, kteří prezentace v MPP ve svých
hodinách nepoužívají vůbec.
Graf

č. 3 nám

procentuálně

vyjadřuje výsledné

složení

skupin.

Překvapivým výsledkem je 68 % učitelů, kteří uvedli, že prezentace v MPP
ve svých hodinách přírodopisu používají. Tato skupina se stává středem
pozornosti dalšího výzkumného šetření a přináší žádaná výzkumná data.
Přes třetinu oslovených učitelů prezentace v MPP nepoužívají vůbec anebo
zřídka kdy. I tato skupina učitelů má v rámci tohoto výzkumu svůj význam.
Středem zájmu v tomto případě jsou právě důvody nepoužívání prezentací
v MPP jako podpory výuky přírodopisu.

Graf č. 3: Využívání prezentací v MPP
v hodinách přírodopisu

• ANO
• ZŘÍDKA KDY
• NE

Graf 3: Rozdělení respondentů na základě frekvence využívání prezentací
v hodinách přírodopisu
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•

Důvody nevyužívání prezentací v MPP v hodinách přírodopisu
Další zkoumaná fakta jsou důvody, proč učitelé prezentace v MPP

nepoužívají. Podle hypotézy:
nepoužívají

prezentace

H2. Mezi důvody, proč učitelé přírodopisu

v MPP

ve svých

hodinách,

patří

technická

nevybavenost škol a časová náročnost přípravy, bylo předpokládáno, že
výzkumné šetření přinese její ověření. Technická nevybavenost škol byla
původním hlavním důvodem, proč nejsou prezentace v MPP v hodinách
přírodopisu používány vůbec. Výsledkem je však nejen potvrzení dané
hypotézy, ale přínos dalších důvodů, které uvedli sami učitelé přírodopisu.
Mezi další nezanedbatelné důvody patří podle grafu č. 4 také fakt, že učitelé
v hodinách přírodopisu využívají jiných didaktických pomůcek a prostředků
k dosažení cílů vyučovací jednotky. A dále mezi tyto důvody můžeme zahrnout
nedostatečnou technickou zdatnost učitelů, která jim znemožňuje využívání
technických dispozic školy, pokud ovšem škola jimi disponuje.

Graf č. 4: Důvody nepoužívání
prezentacív MPP
• Technická
nevybavenost škol
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didaktických prostředků
a pomůcek
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přípravy
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Graf 4: Důvody nepoužívání prezentací v MPP v hodinách přírodopisu
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•

Frekvence používání prezentací v MPP v hodinách přírodopisu na
ZŠ
V rámci tohoto

používání

prezentací

přírodopisu.

výzkumu jsou
v MPP

Proto je dále

a

velmi podstatné

jejich

frekvence

výsledky

používání

hlubší zájem o skupinu

v oblasti

v hodinách

respondentů,

kteří

v dotazníkovém šetření uvedli, že prezentace v MPP ve svých hodinách
používají a zaměříme se právě na frekvenci jejich využívání ve školské praxi.

Graf č. 5: Frekvence využívání prezentací
v MPP
o%

• každou hodinu

11%

• velmi často (vice
jak 80%)
• často (60 - 80%)
• příležitostně (30 59%)
• zřídka kdy

Graf 5: Frekvence používání prezentací v MPP v hodinách přírodopisu na ZŠ

Pomocí grafu č. 5 můžeme jednoznačně

označit

hypotézu:

H1.

Prezentace v MPP jsou v hodinách přírodopisu používány ve více jak 30 %
z celkové hodinové dotace (vyučovacích hodin celkového počtu hodinové
dotace) za signifikantní. Jelikož frekvence využívání prezentací v MPP je
u třetiny oslovených více jak 60% a téměř u poloviny respondentů více jak 30%.

•

Délka praxe respondentů, kteří používají prezentace v MPP
V tomto

případě

předmětem

výzkumného

šetření

bylo

zjistit

vliv

proměnné, tj. délky praxe respondentů na používání prezentací v MPP
v hodinách přírodopisu. V rámci tohoto šetření bylo zjištěno, že prezentace
v MPP používají spíše učitelé s kratší délkou praxe (0 až 5 let), avšak
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nezanedbatelnou procentuální část z grafu č. 6 si rozdělují učitelé s delší praxí
na ZŠ.

Grafe. 6: Délka praxe respondentů, kteří
využívají prezentace v MPP

• 0 - 5 let
• 6-10 let
• 11 a vice

Graf 6: Délka praxe respondentů, kteří používají prezentace v MPP v hodinách
přírodopisu na ZŠ

•

Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů, kteří používají prezentace
v MPP
V tomto případě se výsledky neliší od grafu č. 2, jelikož většina

oslovených

respondentů

uváděla

jako

nejvyšší

dosažené

vzdělání

vysokoškolské.

•

Koncipování vlastních prezentací v MPP
Podstatnou částí výzkumného šetření bylo zjistit, jakým způsobem

učitelé své prezentace v MPP koncipují. Zda koncept prezentací v MPP
orientují na činnostní výuku či spíše na výuku frontální.
Graf č.7 přináší finální výsledky.
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Grafč. 7: Koncipování vlastních
prezentací v MPP
• Činnostně
zaměřené
prezentace
• Kombinace s
frontální výukou
• Zaměřené na
frontální výuku

Graf 7: Koncipování vlastních prezentací v MPP

Přes polovinu dotázaných respondentů koncipují své prezentace v MPP
jako podporu frontální výuky. Překvapivým výsledkem je menší polovina
respondentů,

která uvedla fakt, že své

prezentace

v MPP v hodinách

přírodopisu činnostně koncipují. Závěrem lze shrnout, že se podařilo verifikovat
tuto hypotézu:
H3. Prezentace v MPP jsou v hodinách přírodopisu používány jako
podpora frontální výuky, tj. za pasivní činnosti žáka. Ale na základě těchto
výsledků je zřejmá zainteresovanost učitelů přírodopisu z hlediska efektivity
činnostního vyučování podpořeného vlastními prezentacemi v MPP. Na základě
těchto výsledků lze prezentace signifikantně označit za didaktický prostředek,
kterým lze podpořit činnostní výuku v hodinách přírodopisu.

•

Poskytují činnostně koncipované prezentace
osvojení vědomostí a dovedností u žáků?
Takto

koncipovaná

otázka

představuje

typ

v MPP

otázky

trvalejší

pořadového

(ordinálního) měření, tj. zjišťuje subjektivní stanovisko učitelů přírodopisu
k dané problematice. Tyto výsledky jsou stěžejním faktem, zda prezentace
v MPP využívat v hodinách přírodopisu či naopak. Tato otázka byla určená
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pro ty respondenty, kteří uvedli, že své vlastní prezentace v MPP činnostně
koncipují.

Graf č. 8: Trvalejší osvojení poznatků
u žáků při činnostně koncipovaných
prezentací v MPP
12%
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• NEVÍM
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Graf 8: Trvalejší osvojení poznatků u žáků při činnostně

koncipovaných

prezentací v MPP

Graf

č. 8 obsahuje

žádané

výsledky.

Téměř

70 %

dotázaných

respondentů jednoznačně uvádí fakt, že při používání prezentací v MPP
v hodinách přírodopisu pozorují trvalejší osvojení vědomostí a dovedností
u svých žáků.

•

Zvyšují prezentace v MPP pozornost žáků v hodinách přírodopisu
na ZŠ?
Získaná data z této dotazníkové otázky jsou jedním z nosných pilířů této

práce. Původním předpokladem bylo, že pokud se toto tvrzení potvrdí, můžeme
to považovat za jednoznačný doklad, proč prezentace v MPP v hodinách
přírodopisu na ZŠ používat. Jestliže prezentace v MPP zvyšují pozornost žáků
v hodinách přírodopisu, můžeme definovat prezentace v MPP jako vhodný
didaktický prostředek, který usnadňuje splnění výukových cílů dané vyučovací
jednotky.
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Graf č. 9: Zvýšení pozornosti u žáků
při prezentacích v MPP
4%

• ANO
• NE

Graf 9: Zvýšení pozornosti u žáků při prezentacích v MPP v hodinách
přírodopisu na ZŠ

Výsledky obsažené v grafu č. 8 a 9 verifikují tuto hypotézu: H4a.
Prezentace v MPP koncipované jako podpora činnostního vyučování
zkvalitňují výuku přírodopisu, tedy osvojení poznatků u žáků na základě
jejich vlastní činnosti, tj. přinášejí benefity do edukačního procesu.

•

Dají se prezentace využít v každé hodině přírodopisu?
Součástí dotazníkového šetření byla i tato subjektivně zaměřená otázka.

Cílem bylo zjistit názory učitelů přírodopisu na základě jejich zkušeností nebo
subjektivního posouzení, zda lze prezentace v MPP využít v každé hodině
přírodopisu. Učitelé odpovídali na bodové škále v rozmezí bodů 1 až 5 (1 naprosto souhlasím, 5 - naprosto nesouhlasím) a nutno dodat, že co učitel to
jiné bodové ohodnocení. Výsledky se mezi učiteli velice lišily. Finální výsledky
jsou uvedené v grafu č. 10.
60 % dotázaných respondentů se shodlo v kladné odpovědi, tzn. ano,
prezentace v MPP se dají využít v každé hodině přírodopisu. Tzn. z velké části

80

bylo potvrzeno, že prezentace v MPP lze využít ve většině hodin přírodopisu
a vytváří si tak významné místo mezi didaktickými prostředky.

Graf č. 10: Využití prezentací v MPP v
každé hodině přírodopisu
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Graf 10: Využití prezentací v MPP v každé hodině přírodopisu

•

Prezentace v MPP lze v hodinách přírodopisu využít jako vhodný
didaktický nástroj
Data získaná v rámci této dotazníkové otázky jsou opět důležitým

ukazatelem, proč se touto problematikou zabývat. Pokud bylo výzkumným
šetřením potvrzeno, že prezentace v MPP přispívají ke zvýšení pozornosti
u žáků v hodinách přírodopisu, lze předpokládat výsledek, který znovu podpoří
důvody k používání prezentací v MPP v hodinách přírodopisu na ZŠ. Výsledek
je jednoznačný

a zaznamenaný

v grafu

č.

11.

Učitelé

se zde

shodli

stoprocentně na stejné odpovědi. V rámci této práce je to významným faktem,
který odůvodňuje celé výzkumné šetření v rámci této problematiky. Tento
výsledek opět potvrdil a ujistil tvrzení, že prezentace v MPP představují vhodný
didaktický prostředek či pomůcku, který žáky jednak aktivizuje v hodinách
přírodopisu a pomáhá rozvíjet u žáků klíčové kompetence, a jednak zastává již
zmiňovanou roli didaktické pomůcky k dosažení stanovených výukových cílů
v rámci edukačního procesu.
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Graf č. 11: Prezentace v MPP jako
vhodný didaktický nástroj
o%

• ANO
• NEVÍM
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Graf 11: Prezentace v MPP jako vhodný didaktický nástroj, jak žáky motivovat a
aktivizovat v hodinách přírodopisu

•

Kritéria kvalitní prezentace v MPP
Ústředním tématem celé této práce jsou právě prezentace v MPP jako

takové, je tedy nezbytnou podmínkou pro jejich kvalitu stanovit kritéria
prezentace v MPP, tj. takové prezentace v MPP, která zvýší pozornost žáků
v hodinách přírodopisu, poskytne trvalejší osvojení u žáků a bude tak zastávat
roli vhodného didaktického nástroje, kterým lze žáky v hodinách přírodopisu
aktivizovat. V rámci této podkapitoly se na základě vybraných kritérií pokusíme
vymezit definici kvalitní prezentaci v MPP jak po stránce grafické, tak po stránce
obsahové.
Nabídka kritérií v dotazníkovém šetření tvoří kritéria, která by měla
podmiňovat kvalitu prezentací v MPP, ale jsou zde zahrnuta i taková kritéria,
které jsou nepodstatná nebo dokonce nepatřičná z hlediska kvality prezentací
v MPP. To z toho důvodu, aby bylo potvrzeno správně volenými kritérii, že
učitelé, kteří uvedli, že prezentace v MPP používají, prezentace v MPP opravdu
používají a jsou si vědomi důležitých kritériií prezentací v MPP, které ovlivňují
efektivitu jejich používání v hodinách přírodopisu. Seznam kriterií byl sestaven
na základě prostudované literatury.
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Respondenti vybírali kritéria kvalitní prezentace v MPP z této nabídky:
a) Přispěje k dosažení cíle dané vyučovací hodiny.
b) Nadpisy má ve formě otázek.
c) Obsahuje co největší množství informací.
d) Zaujme svou grafikou.
e) Pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků (zájmy a postoje).
f)

Má náhodné velikosti oísma a náhodné druhy barev písma a pozadí.

g) Má přiměřené množství textu na 1 snímek (3-4 věty).
h) Využívá vhodné krokování textu.
i)

Využívá pořadí obrázků a demonstrace textu (např.: nejprve ukázat
obrázek, nechat žáky zapojit, teprve pak odhalit název).

j)

Má dostatek jakýchkoliv obrázků, schémat, tabulek, apod..

k) Evokuje u žáků zájem o dané učivo a aktivitu v dané vyučovací hodině.
I)

Doprovodné obrázky, schémata má graficky a obsahově kvalitní,

m) Volí vhodné kontrasty textu, obrázků a pozadí.
n) Podporuje

vlastní

aktivitu

žáků

vdané

vyučovací

hodině

(např.:

reorganizace informací,...),
o) Rozvíjí žáky na vyšších úrovních v kognitivní oblasti,
p) Poskytuje trvalé osvojení vědomostí a dovedností,
q) Cíl dané vyučovací hodiny nemusí prezentace v MPP splnit,
r) Měly by mít dostatečnou velikost písma (24-28).
s) Rozvíjí vlastnosti osobnosti (např.: kritické myšlení, apod.).

Výsledky byly sumarizovány do několika grafů (grafy č. 12 -

16)

na základě četnosti jejich zvolení. Na základě sebraných dat byly vytvořeny 4
skupiny kritérií, které vznikly shodou respondentů ve zvolení jednotlivých kritérií,
a to na základě procentuální výměry. Skupiny jsou stanovené na 80%, 70%,
50% a 30% shodě respondentů. Ostatní výsledky jsou obsažené v tabulce,
která je součástí přílohy diplomové práce.
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•

80 % respondentů se shodlo na těchto kritériích, podle grafu
č. 12:

Graf 12: Vybraná kritéria 80 % respondentů

Kvalitní prezentace v MPP:
A) přispěje k dosažení cíle dané vyučovací hodiny.
I) využívá pořadí obrázků a demonstrace textu (např.: nejprve ukázat
obrázek, nechat žáky zapojit, teprve pak odhalit název).
K) má dostatek jakýchkoliv obrázků, schémat, tabulek, apod..
R) evokuje u žáků zájem o dané učivo a aktivitu v dané vyučovací
hodině.
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• 80 % respondentů se shodlo na těchto kritériích, podle grafu
č. 12:

Graf 13: Vybraná kritéria 70 % respondentů

Kvalitní prezentace v MPP:
A) přispěje k dosažení cíle dané vyučovací hodiny.
D) zaujme svou grafikou.
H) využívá vhodné krokování textu.
I) využívá pořadí obrázků a demonstrace textu (např.: nejprve ukázat
obrázek, nechat žáky zapojit, teprve pak odhalit název).
K) má dostatek jakýchkoliv obrázků, schémat, tabulek, apod..
L) doprovodné obrázky, schémata má graficky a obsahově kvalitní.
M) volí vhodné kontrasty textu, obrázků a pozadí.
R) evokuje u žáků zájem o dané učivo a aktivitu v dané vyučovací
hodině.
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• 80 % respondentů se shodlo na těchto kritériích, podle grafu
č. 12:

25

Graf 14: Vybraná kritéria 50 % respondentů

Kvalitní prezentace v MPP:
A) přispěje k dosažení cíle dané vyučovací hodiny.
D) zaujme svou grafikou.
E) pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků (zájmy a postoje).
G) má přiměřené množství textu na 1 snímek (3-4 věty).
H) využívá vhodné krokování textu.
I) využívá pořadí obrázků a demonstrace textu (např.: nejprve ukázat
obrázek, nechat žáky se zapojit, teprve pak odhalit název).
K) evokuje u žáků zájem o dané učivo a aktivitu v dané vyučovací
hodině.
L) doprovodné obrázky, schémata má graficky a obsahově kvalitní.
M) volí vhodné kontrasty textu, obrázků a pozadí.
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N) podporuje vlastní aktivitu žáků v dané vyučovací hodině (např.:
reorganizace informací,...).
R) měla by mít dostatečnou velikost písma (24-28).
S) rozvíjí vlastnosti osobnosti (např.: kritické myšlení, apod.).

•

30 % respondentů se shodlo na těchto kritériích, podle grafu č.
15:

25

Graf 15: Vybraná kritéria 30 % respondentů

Kvalitní prezentace v MPP:
A) přispěje k dosažení cíle dané vyučovací hodiny.
D) zaujme svou grafikou.
E) pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků (zájmy a postoje).
G) má přiměřené množství textu na 1 snímek (3-4 věty).
H) využívá vhodné krokování textu.
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I) využívá pořadí obrázků a demonstrace textu (např.: nejprve ukázat
obrázek, nechat žáky se zapojit, teprve pak odhalit název).
K) evokuje u žáků zájem o dané učivo a aktivitu v dané vyučovací
hodině.
L) doprovodné obrázky, schémata má graficky a obsahově kvalitní.
M) volí vhodné kontrasty textu, obrázků a pozadí.
N) podporuje vlastní aktivitu žáků vdané vyučovací hodině (např.:
reorganizace informací,...).
O) rozvíjí žáky na vyšších úrovních v kognitivní oblasti.
P) poskytuje trvalé osvojení vědomostí a dovedností.
R) měla by mít dostatečnou velikost písma (24-28).
S) rozvíjí vlastnosti osobnosti (např.: kritické myšlení, apod.).

•

Nejménně důležitá či nežádoucí kritéria kvalitní

prezentace

vMPP.

Poslední graf č. 16 zobrazuje nejméně volená kritéria. Formulace 80 %
těchto kritérií byly záměrně napatřičné svým obsahem, který nekoresponduje
s kvalitou prezentací v MPP. Součástí nabídky kriterií byly 4 takováto kritéria
a jejich neadekvátnost byla také v rámci výzkumného šetření potvrzena. Cílem
bylo také ověřit fakta, zda učitelé, kteří uvedli v dotazníkovém šetření, že
prezentace v MPP používají v hodinách přírodopisu, jsou si vědomi základních
kritérií, které by prezentace v MPP měla a splňovat, a naopak, čeho si pří její
tvorbě vyvarovat.
Nejméně voleným kritériem, které by mohlo být řazeno k těm podporujícím
kvalitu prezentace v MMP bylo: B) Nadpisy má ve formě otázek. Na základě
získaných dat toto kritérium respondenti považují za nejménně důležité a je tak
zahrnuto do skupiny nežádoucích kritérií.
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Graf 16: Nejméně důležitá a nežádoucí kritéria kvalitní prezentace v MPP

Nejméně důležitá a nežádoucí kritéria kvalitní prezentace v MPP:
B) nadpisy má formě otázek.
C) obsahuje co největší mnnožství informací.
F) má náhodné velikosti písma a náhodné druhy barev písma a
pozadí.
J) má dostatek jakýchkoliv obrázků, schémat a tabulek, apod..
Q) cíl dané vyučovací hodiny.

Mezi nejméně důležitá kritéria zařadíme podle četnosti zvolení kritérium
B a J. Kritérium, J) má dostatek jakýchkoliv obrázků, schémat a tabulek,
apod.., bylo původně stanovené jako nežádoucí, a to tak, že iákékoli obrázky,
schémata
a tabulky, nejsou vhodná pro prezentace v MPP, ale musí být obsahově a
graficky kvalitní (Kritérium: L) doprovodné obrázky, schémata má graficky a
obsahově kvalitní.). Někteří respondenti však toto slovo přehlíželi a měnili tím
význam celého kritéria J).
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Mezi nepatřičná a nežádoucí kritéria prezentace v MPP jsou řazena
zbývající kritéria (C, F, Q, viz výše).
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4. Metodická příručka pro učitele přírodopisu, jak
sestavovat

prezentace v MPP podporující

činnostní

výuku

4.1 Úvod

Tato metodická příručka je určena učitelům přírodopisu, jejichž snahou je
zvyšovat efektivitu procesu učení ve svých hodinách za přispění vlastních
prezentací v MPP. Tato příručka není zaměřená na základy práce s aplikací
Microsoft Office PowerPoint, ale naopak předpokládá jejich dřívější osvojení
u učitelů. Koncept příručky je orientován na kritéria prezentace v MPP, jejichž
splněním učitel docílí vytvoření kvalitní prezentace v MPP a zvýšení efektivity
edukačního procesu, a to především v rámci procesu učení v hodinách
přírodopisu. Na základě stanovených kritérií byl sestaven blok ukázkových
prezentací v MPP, na kterých budou tato kritéria demonstrována v jednotlivých
kapitolách. Ukázkový blok prezentací v MPP je zaměřen na témata botaniky,
zoologie, biologie člověka a globálních problémů. Témata jsou

určená

pro jednotlivé ročníky následovně:
•

6. třída: BOTANIKA, téma: PRYSKYŘNÍKOVITÉ,

•

7. třída: ZOOLOGIE, téma: PTÁCI,

•

8. třída: BIOLOGIE ČLOVĚKA, téma: OPĚRNÁ A POHYBOVÁ
SOUSTAVA,

•
Ke

9. třída: téma: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY.
každému

tématu

je

vytvořená

ukázková

prezentace

v MPP.

Vytvořený blok ukázkových prezentací je celý součástí přílohy v tištěné podobě,
a dále je obsažený na CD Romu (viz Příloha). Ke každé prezentaci v MPP jsou
stanovené výukové cíle, hodinová dotace a věk žáků, dále je vytvořen ukázkový
pracovní list, který představuje doprovodný materiál. Výhodou doprovodného
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materiálu je podpora aktivizace a činnostního učení u žáků, ale také
v případech technických potížích s aplikací Microsoft Office PowerPoint či
technickým vybavením školy.
Tvorba takovýchto prezentací v MPP je velice variabilní a umožňuje
učiteli realizaci jeho tvůrčích schopností a dovedností.
Výzkumný

šetřením

byla

zjištěna

důležitá

fakta,

která

vymezují

prezentace v MPP, sestavená na základě následujících kritérií, jako didaktický
prostředek či pomůcka, která:
• žáky v hodinách přírodopisu aktivizuje,
• zkvalitňuje výuku přírodopisu,
• zvyšuje pozornost žáků,
• poskytuje trvalejší osvojení vědomostí a dovedností.

4.2 Kritéria prezentace v MPP, které podporují činnostní učení a
zkvalitňují edukační proces v rámci výuky přírodopisu

Na základě výzkumného šetření byla zjištěna kritéria, která vymezují
kvalitu prezentací v MPP využitelné jako podpora činnostního učení v hodinách
přírodopisu. Dodržení těchto kritérií při tvorbě prezentací v MPP umožní
učitelům dosáhnout zvýšení efektivity využívání prezentací v MPP v hodinách
přírodopisu.

1. Z hlediska grafické stránky kvalitní prezentace v MPP:
-

Kritérium č.1 : Kvalitní prezentace v MPP zaujme svou grafikou.

-

Kritérium č.2: Kvalitní prezentace v MPP má přiměřené množství
textu na 1 snímek (3-4 věty).
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-

Kritérium č.3: Kvalitní prezentace v MPP využívá vhodné krokování
textu.

-

Kritérium č.4: Kvalitní prezentace v MPP má doprovodné obrázky,
schémata graficky a obsahově kvalitní.

-

Kritérium č.5: Kvalitní prezentace v MPP volí vhodné kontrasty textu,
obrázků a pozadí.

-

Kritérium č.6: Kvalitní prezentace v MPP by měla mít dostatečnou
velikost písma (24-28).

2. Z hlediska metodické a obsahové stránky kvalitní prezentace v MPP:
-

Kritérium č. 7: Kvalitní prezentace v MPP přispěje k dosažení cíle
dané vyučovací hodiny.

-

Kritérium

č.8:

Kvalitní

prezentace

v MPP

pozitivně

ovlivňuje

hodnotovou orientaci žáků (zájmy a postoje).
-

Kritérium č.9: Kvalitní prezentace v MPP využívá pořadí obrázků
a demonstrace textu (např.: nejprve ukázat obrázek, nechat žáky se
zapojit, teprve pak odhalit název).

-

Kritérium č.10: Kvalitní prezentace v MPP evokuje u žáků zájem
o dané učivo a aktivitu v dané vyučovací hodině.

-

Kritérium č.11: Kvalitní prezentace v MPP podporuje vlastní aktivitu
žáků v dané vyučovací hodině (např.: reorganizace informací,...).

-

Kritérium č.12: Kvalitní prezentace v MPP rozvíjí žáky na vyšších
úrovních v kognitivní oblasti.

-

Kritérium č.13: Kvalitní prezentace v MPP poskytuje trvalé osvojení
vědomostí a dovedností.
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-

Kritérium č.14: Kvalitní prezentace v MPP rozvíjí vlastnosti osobnosti
(např.: kritické myšlení, apod.).

4.3 Kritéria aplikovaná v ukázkovém bloků prezentací v MPP

4.3.1 Kritéria z hlediska grafické stránky prezentace v MPP

Kritérium č. 1: Kvalitní práce v MPP zaujme svou grafikou.
Toto kritérium je velice důležité z hlediska úvodní motivace žáků.
K dosažení tohoto kritéria jsou velice vhodné a efektivní obsahově a graficky
kvalitní obrázky, videosekvence či hlasové záznamy, ale také velmi podstatná
je volba úvodní aktivity (Obr. 18).
V úvodním snímku by měly být zobrazeno to, co žáci sami již vědí a znají
ze svého života a dosavadního vzdělání, tzn. v případě jakékoli systematiky
vybírat takové zástupce, kteří jsou pro žáky známé. Učitel tak podporuje
didaktickou zásadu - postupovat od známého k neznámému.

Splnění tohoto

kritéria je významným krokem k získání zájmu žáků a vzbuzení touhy se
dozvědět něco nového.
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Obrázek 18. Příklad graficky zajímavého snímku (Žáčková, 2009)

V úvodu a průběhu vyučovací hodiny přírodopisu vůbec není vhodné
zahltit žáky množstvím informací (Obr. 19), ke kterým mohou vlastní činností
dospět sami a které na snímku už na první pohled odrazují a demotivují žáky
k jakékoli další práci a spolupráci s učitelem.
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Ptáci
• m a j í s t á l o u t ě l e s n o u t e p l o t u (42 - 44°C)
• dýchají plícemi a vzdušnými vaky
• m a j í zobák k r y t ý r o h o v i n o u
• tělo je p o k r y t o peřím, které zamezuje ztrátě
t e p l a a slouží k p o h y b u
• mají kloaku: společný v ý v o d pro trávicí,
vyměšovací a rozmnožovací soustavu

Obrázek 19. Příklad graficky nezajímavého snímku (Žáčková, 2009)

Kritérium č. 2: Kvalitní práce v MPP má přiměřené množství textu na 1
snímek (3-4 věty).
Snahou učitele by nemělo být prostřednictvím prezentace v MPP podat
žákům co největší množství informací, ale vybrat ty důležité, od kterých si žáci
ostatní poznatky mohou osvojit sami na základě vlastní činnosti, apod.. Jakýkoli
text použitý v prezentacích v MPP je nutné strukturovat. Jako optimální se jeví
použít právě maximálně 3 až 4 věty na 1 snímek (Obr. 20), které žáci rozvíjí
při různých aktivitách či je učitel dále okomentuje vlastním výkladem. Větší
množství textu použitého na 1 snímku vede k dezorientaci žáků (Obr. 21), hrozí
ztráta

motivace

specifickými

a snahy

poruchami

žáků. Z hlediska

učení

(např.:

nepřípustné.
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případu

dysgrafie,

integrace

dyslekcie,

aj.)

žáků
je

se
toto

Základní charakteristika
m a j í s t á l o u t ě l e s n o u t e p l o t u (42 - 44°C)

dýchají plícemi a vzdušnými vaky

m a j í zobák k r y t ý r o h o v i n o u

Obrázek 20. Příklad správně koncipovaného snímku (Záčková, 2009)

Ptáci
Dnes žije na Zemi asi 8600 druhů ptáků. Jsou mezi nimi výborní letci, kteří
mají neuvěřitelně výkonné létací orgány. Ptáci mají nejvýkonnější plíce
v živočišné říši. K dýchání jim dále slouží žábry. Ptačí tělo, srovnatelné
s vysoce výkonným motorem, pracuje přitom při vyšších teplotách než
organismus savců: teplota jejich krve dosahuje 36 až 38°C. Vysokou
tělesnou teplotu mohou ptáci udržovat díky opeření. Mnozí ptáci si
pravidelně pudrují peří, takže je schopno odpuzovat vodu a udržovat tělo
v suchu. Opeření vylučuje existenci potních žláz. Proto se ptáci nemohou
při vysokých teplotách potit. Ochlazují se otevřeným zobákem. Peří
nezamezuje ztrátě tepla, ale slouží k pohybu. Všichni ptáci mají kloaku =
společný vývod pro trávicí, vyměšovací a dýchací soustavu.

Obrázek 21. Příklad nevhodně koncipovaného snímku (Žáčková, 2009)
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Kritérium č. 3: Kvalitní práce v MPP využívá vhodné krokování textu.
Pokud je učitel nucen použít více textu na 1 snímek, ale i v případě
menšího množství textu, je vhodné využít možnosti krokování textu. A to z toho
důvodu, aby žáci pouze bezhlavě neopisovali text, ale aby „udržovali krok"
s učitelem, tzn. aby vnímali text, který učitel komentuje anebo instrukce učitele
k jejich vlastní činnosti. Dalším důvodem, proč využívat krokování textu či
krokování obrazového materiálu, je aktivní zapojení žáků do výuky, jak ukazují
následující snímky (Obr. 23, Obr. 24).

Typy peří
obrysové

prachové

poloprachové

Obrázek 22. Ukázka krokování textu (Žáčková, 2009)

Takto vypadá snímek v jeho základní podobě (Obr. 22), avšak aplikace
Microsoft Office PowerPoint umožňuje uživateli podle vlastní potřeby krokovat
text nebo jakýkoli jiný vložený materiál.
Krokování textu v tomto případě zobrazují následující příklady snímků (Obr. 23,
24):
1. Krok: Ukázat nejprve obrázky typů peří, poté jeden z názvu, nechat žákům
prostor zjistit, o jaký typ peří se jedná (Obr. 23).
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Typy peří
obrysové

Obrázek 23. Ukázka krokování textu (Žáčková, 2009)

Krok: Kliknutím zobrazit přiřazení názvu k patřičnému obrázku (Obr. 24).

Typy peří
obrysové

Obrázek 24. Ukázka krokování text (Žáčková, 2009)
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Kritérium č. 4: Kvalitní práce v MPP má doprovodné obrázky, schémata
graficky a obsahově kvalitní.
Veškerý obrazový materiál, který je využíván v hodinách přírodopisu, je
nutné vybírat na základě kvality zobrazení probíraných jevů, diakritických znaků
a věrohodnosti obrazového materiálu se skutečností. Nejlepší cestou v tomto
případě je využívání do prezentací v MPP vlastních fotografií s dodastečnou
ostrostí pozorovaného objektu či jevu, pokud učitel přírodopisu takovými
fotografiemi nedisponuje, jsou zde pak k dispozici učebnicové řady přírodopisu,
atlasy, encyklopedie, apod., ze kterých má učitel přírodopisu možnost vybírat
kvalitní obrazový materiál, který je dále využitelný v prezentacích v MPP.
Velikou výhodou prezentací v MPP je názornost zkoumaného objektu
nebo jevu.

Prezentace představují velmi významný prostor pro jakékoli

doprovodné obrázky jako jsou např. fotky či obrázky zástupců rostlinné nebo
živočišné říše anebo objektů neživé přírody, dále pro různá schémata, tabulky,
grafy, apod.
•

Fotografie nebo obrázky

Krátkokřídlí
7. Jak se nazývá tento druh
krátkokřídlých a v čem se liší od
kachny?
8. V jakém prostředí se tento
druh vyskytuje'

liší se:
- tvarem zobáku
- nápadnou bílou
lysinkou na čele

Obrázek 25. Ukázka snímku s kvalitním obrazovým materiálem (Žáčková,
2009)
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Na tomto snímku (Obr. 25) lze poukázat na fotografií daného zástupce,
konkrétně lyska černá (Fulica atra), na které pomocí prezentace v MPP může
učitel zvýraznit diakritický znak, v tomto případě bílou lysinku na čele.
•

Schémata, tabulky, grafy, apod.:

hustý bílek

Obrázek 26. Ukázka snímku s kvalitním obrazovým materiálem (Žáčková,
2009)
Na tomto snímku (Obr. 26) může učitel názorně žákům zobrazit a popsat
stavbu ptačího vejce.
Při výběru obrazového materiálu by měl být učitel přírodopisu obzvláště
pečlivý. Jak již bylo výše zmíněno: měl by volit takové obrázky, které nesou
diakritické znaky objektu. Dále by měl dbát na kontrast objektu s pozadím a na
patřičnou velikost obrázku, aby při zobrazení v aplikaci Microsoft Office
PowerPoint nebyly důležité diakritické znaky eliminovány. Absolutní nevhodnou
volbu obrázku z hlediska její grafické kvality představuje následující snímek
(Obr. 27), na kterém není zřetelný žádný diakritický znak, rozlišení fotografie
není ostré, v tomto případě zcela nevyhovující, dále je ukázkou nevhodného
kontrastu objektu a pozadí.
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Krátkokřídlí
•

7. Jak se nazývá tento druh
Krátkokřídlých a v čem se liší od
kachny?

•

8. V jakém prostředí se tento
druh vyskytuje?

• liší se:
- tvarem zobáku
- nápadnou bílou
lysínkou na čele

Obrázek 27. Ukázka snímku s nevhodným obrazovým materiálem (Žáčková,
2009)

Kritérium č. 5: Kvalitní práce v MPP volí vhodné kontrasty textu, obrázků a
pozadí.
Dalším důležitým kritériem, které je při sestavování prezentace v MPP
nutné dodržovat, je právě volba vhodného kontrastu text - pozadí a obrazový
materiál - pozadí (Obr. 28). V této části manuálu se zaměříme na kontrast textu
a pozadí, neboť kontrastu obrazový materiál - pozadí byla již výše pozornost
věnována.
Toto kritérium je důležité z hlediska, aby nebyla narušena názornost
prezentací v MPP, ale naopak vhodným kontrastem přispění ke zvýšení
názornosti jak textu tak zmiňovaného obrazového materiálu. Učitel by měl dbát
na vhodnou volbu barvy písma, aby byl text na vybraném pozadí zřetelně
čitelný, tj. aby text s pozadím byl v co největším kontrastu. Nedoporučuje se
používat barvy textu jako jsou modrá a nekontrastně žlutá (Obr. 29). Dále se
nedoporučuje používat víc jak tři barvy na jeden snímek. Naopak výběr barvy
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písma umožňuje učiteli zvýraznit v textu důležité pojmy, fakta anebo pokyny
k práci, problémové otázky k tématu, apod.

Vrubozobí
do této skupiny jsou
řazeny:
kachny, husy a labutě
zástupci:
kachna divoká pohlavní dvojtvárnost

?

polák velký
polák chocholačka
husa velká

4. Jak poznáš mláďata labutě ?

labuť velká

Obrázek 28. Ukázka snímku s vhodným kontrastem textu s pozadím

(Žáčková,

2009)

Výběr barev nemusí být předimenzovaný, zcela postačí základní barvy
jako je např. na tomto snímku černá v kontrastu s modrým pozadím. Jinou
barvou je pak zvýrazněna otázka, na kterou žáci hledají odpověď. Červenou
barvu se doporučuje využívat minimálně a spíše v případech zdůraznění nebo
zvýraznění nového pojmu, faktu, apod.
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2. Od čeho se odvíjí jejich
název?

Obrázek 29. Ukázka snímku s nevhodným kontrastem textu s pozadím
(Žáčková, 2009)

Kritérium č. 6: Kvalitní práce vMPP by měla mít dostatečnou velikost
písma (24-28).
Doporučená velikost písma textu obsaženého v prezentaci v MPP je 24
až 28 bodů (Obr. 30). Velikost písma nadpisů může být mnohem větší. Cílem
jednotlivých snímků není podat co největší množství textu, ale text strukturovat
do několika vět, na které učitel naváže svým výkladem anebo se k nim váže
konkrétní aktivita, čím menší písmo a větší množství textu na jednom snímku
žáky odrazuje a hrozí riziko ztráty zájmu a motivace žáků (Obr. 31). Jednou
z předností prezentace v MPP je již zmíněná názornost, kterou není vhodné
snižovat malou velikostí písma, při které dochází k nerozlišení písmenek
a nesprávnému čtení a porozumění textu.
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A) Krmiví ptáci - příklady

B) Nekrmiví ptáci - příklady

• rodí holá mláďata, často
slepá a nemohoucí

• rodí mláďata vidoucí,
opeřená

rodiče se o ně starajíkrmí je v hnízdě

ihned po vylíhnutí sí
sama hledají potravu

příklady: vrabec, kos,
vlaštovka, aj.

příklady: bažant,
koroptev, kachna, aj.

Obrázek 30. Ukázka snímku s vhodně volenou velikostí písma textu (Žáčková,
2009)

A) Krmiví ptáci - příklady

B) Nekrmiví ptáci - příklady

•

rodí holá mláďata, často slepá a
nemohoucí

•

rodí mláďata vidoucí, opeřená

•
•

rodiče se o ně starají - krmí je v
hnízdě

ihned po vylíhnutí si sama hledají
potravu

•

příklady: bažant, koroptev, kachna, aj.

•

příklady: vrabec, kos, vlaštovka, aj.

Obrázek 31. Ukázka snímku s nevhodně volenou velikostí písma textu
(Žáčková, 2009)
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4.3.2 Kritéria z hlediska metodické a obsahové stránky prezentace v MPP

Tato kapitola je zaměřená na kritéria prezentace v MPP koncipované
jako podpora činnostního vyučování v hodinách přírodopisu. Na základě
výzkumného šetření byla zjištěna následující kritéria, která budou opět
demonstrována na snímcích z ukázkových prezentací v MPP.

Kritérium č. 7: Kvalitní práce v MPP přispěje k dosažení cíle dané
vyučovací hodiny.
Základem každého kvalitního edukačního procesu je stanovení cílů
vyučovací jednotky. Na základě stanovených cílů učitel vhodně volí, kterými
didaktickými prostředky a jakými výukovými metody docílí stanovených cílů.
Výukové cíle jsou základem každé vyučovací jednotky a jsou stanoveny
za účelem, aby si žáci odnesli z hodiny takové vědomosti, znalosti a
dovednosti, které jsou žádoucí. Pro správné stanovení výukových cílů existují
aktivní slovesa, která jsou součástí tabulky úrovní poznávacích procesu a jim
odpovídajících sloves (Bloom, 1953 nebo Krathwohl a Anderson, 2001,
Příloha).
V této práci je pozornost zaměřena na prezentace v MPP, které
představují druh didaktického prostředku a na metody na činnostní bázi, které
učiteli pomohou dosáhnout stanovených cílů. Součástí vytvořených ukázkového
bloku prezentací v MPP jsou stanovené cíle kdané vyučovací jednotce.
Na následujícím příkladě je ukázáno (Obr. 32), jak je možné podpořit pomocí
prezentace v MPP dosažení stanovených výukových cílů.
Stanovený výukový cíl: Žák pojmenuje a rozčlení jednotlivé kosti na základě
jejich umístění v lidském těle (kostra hlavy, trupu, končetin).
Zvolenou činnostní metodou k dosažení tohoto stanoveného cíle je
v tomto případě párové učení, tj. učení se žáků navzájem.
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Učíme se navzájem
S k u p i n a A:
• kosti hlavy
• kosti horní končetiny
- název, umístění

S k u p i n a B:
• kosti trupu
• kosti dolní končetiny
- název, umístění

Obrázek 32. Ukázka činnostně koncipovaného snímku (Žáčková, 2009)

K tomuto bloku ukázkových prezentací v MPP je vytvořen doprovodný
materiál (viz Příloha), jehož součástí je následující úkol (obr. 33), který žáci
během této aktivity vypracují a který je vytvořen za účelem podpořit vybranou
výukovou metodu (v tomto případě tj. párové učení). Žáci mají tedy pracovat
s učebnicí, nastudovat kostru člověka se zaměřením na přidělené oddíly kostry
a popsat je na obrázku. Po nastudování se žáci navzájem učí, tzn. žáci, kteří
pracovali s náplní skupiny A (kosti hlavy, kosti horní končetiny), ukážou
na obrázku vybrané jednotlivé kosti a stejné pokyny pak platí pro žáky s náplní
skupiny B (kosti trupu, kosti dolní končetiny). Výsledkem této aktivity u žáků
bylo mělo být osvojení názvů jednotlivých kostí a schopnost rozčlenit jednotlivé
kosti na základě jejich umístění v lidském těle (kostra hlavy, trupu, končetin).
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Popiš kosti na obrázku a zvýrazni 3 oddíly kostry, do kterých jsou jednotlivé
kosti členěny.

Obrázek 33. Ukázka doprovodného materiálu k předchozímu snímku. Kostra
člověka (Novotný, 1995)
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Kosti lebky:

• Kosti trupu:

• A) obličejová část:

- kost hrudní, žebra, páteř

- kost lícní, slzní

• Kosti horní končetiny:

- kosti patrové, nosové

- pletenec: lopatka, klíční k.

- horní a dolní čelist

- kost pažní, loketní,

• B) m o z k o v á část:

vřetenní, zápěstní kosti

- kost čelní, t e m e n n í ,

• Kosti dolní končetiny:

týlní, s p á n k o v á , klínová

- pletenec: kost p á n e v n í
- kost stehenní, lýtková,
holenní, zánártní kosti

Obrázek 34. Ukázka nevhodně koncipovaného snímku z hlediska činnostního
vyučování (Žáčková, 2009)

Z hlediska činnostního vyučování je tento snímek (Obr. 34) zcela
nevhodně koncipovaný a to z toho důvodu, že přináší žákům již hotové
poznatky a nedává žákům prostor pro jejich vlastní činnost.

Kritérium č. 8: Kvalitní práce vMPP pozitivně ovlivňuje hodnotovou
orientaci žáků (zájmy a postoje).
Toto kritérium představuje pro učitele vysokou variabilitu, otvírá učiteli
velký prostor pro realizaci jeho tvůrčích nápadů, podnětů pro práci žáků, apod.
Umožňuje mu tímto způsobem pozitivně ovlivňovat hodnotovou orientaci žáků
a také jejich postoje k dané probiematice.
Příkladem, kdy učitel může mít pozitivní vliv na hodnotovou orientaci
žáků, je vytvořený výukový projekt určený pro deváté třídy základních škol
na téma: GLOBÁLNÍ PROBLÉMY, jehož součástí je prezentace v MPP, která
slouží jako doprovodný materiál. K pozitivnímu ovlivnění hodnotové orientace
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slouží následující snímek (Obr. 35), který přináší otázky, na které žáci
vyhledávají odpověď (internet, odborné časopisy, apod.) a na základě
získaných informací diskutují.

Co je to globální problém?
• Zjisti:
jaké jsou globální problémy?

příčiny globálních problémů?

do jaké míry jsou ovlivněné a ovlivnitelné
činností a chováním člověka, tzn. i tebou?

Obrázek 35. Ukázka vhodně koncipovaného snímku z hlediska vlivu na
hodnotovou orientaci žáků (Žáčková, 2009)

Kritérium č. 9: Kvalitní
a demonstrace textu.
Prezentace
obrazového

v MPP

práce

dovolují

v MPP

učiteli

využívá

libovolně

pořadí

pracovat

obrázků

s pořadím

materiálu a textu, tzn. například v případě tématu jakékoli

systematiky rostlin či živočichů, je zde možnost žáky aktivně zapojit do procesu
učení za přispění

právě vytvořené

prezentace

v MPP

a to

například

následujícím postupem, při kterém je nutné využít krokování obrazového
materiálu a vloženého textu. Nejdříve tedy učitel klepnutím na snímek zobrazí
obrazový materiál (fotografie, obrázek, apod.)

a dá prostor žákům, aby

při podané následovně charakteristice vybraného zástupce určili do druhu
(Obr. 36). Žáci mohou pracovat s určovacími klíči nebo učebnicí, apod. Teprve
poté, co se žáci zapojí a na základě podané charakteristiky a diakritických
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znaků určí vybraného zástupce do druhu, učitel zobrazí název vybraného
zástupce pro vlastní kontrolu žáků (Obr. 37).

roste ve vlhkých
listnatých lesích,
kravinách a také na
loukách

je jedovatý!

##
Obrázek 36. Ukázka snímku, který využívá pořadí obrázků a demonstrace textu
(Žáčková, 2009)

in

Orsej jarní

$0

• roste ve vlhkých
listnatých lesích,
křovinách a také na
loukách

• je jedovatý!

##
Obrázek 37. Ukázka snímku, který využívá pořadí obrázků a demonstrace textu
(Žáčkové, 2009)

Kritérium č. 10: Kvalitní práce v MPP evokuje u žáků zájem o dané učivo a
aktivitu v dané vyučovací hodině.
Toto kritérium je z hlediska činnostního vyučování velice podstatné
a významné. V první řadě, jak už bylo zmíněno v úvodu kapitoly 4.3, je velmi
důležitá prvotní motivace žáků a její následné udržení v rámci celého procesu
učení. K udržení motivace a aktivizace žáků v hodinách přírodopisu umožňují
učiteli

vhodně

vybrané

výukové

metody

podpořené

prezentací

v MPP.

K udržení zájmu a aktivity žáků o učivo poslouží učiteli k prezentaci v MPP
vytvořený doprovodný materiál, s kterým žáci během hodiny pracují. Příkladem
udržení zájmu a aktivizace žáků může být následující snímek (Obr. 38), který
přináší otázky, na které žáci samostatně hledají odpovědi z dostupných zdrojů.
Naopak příkladem, kdy může dojít ke ztrátě zájmu a snížení aktivity žáků, je
situace, jakmile učitel žáky přesytí nepodstatnými informacemi anebo velkým
množstvím nových informací během krátké časové frekvence.
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Barevně v textu vyznač
odpovědi:
• 1. Jaké svalstvo tvoří pohybovou
soustavu?
• 2. Popiš vztah mezi opěrnou a pohybovou
soustavou?
• 3. Jaká je základní vlastnost svalu?
• 4. Jaké jsou podmínky pro činnost svalu?
• 5. Jaký je vztah mezi pohybovou a
oběhovou soustavou?

Obrázek 38. Ukázka snímku činnostně koncipovaného (Žáčková, 2009)

Ukázka doprovodného programu k tomuto snímku (Obr. 38):
Pohybová soustava zajišťuje pohyb jednotlivých částí těla (končetin,
hlavy, trupu) a pohyb celého těla. Tyto pohyby umožňuje kosterní (příčně
pruhované) svalstvo, které se upíná šlachami ke kostem. Pohybová kostra tvoří
s kostrou jeden funkční celek.
Sval se skládá ze svalových vláken, které jsou spojené vazivovou tkání
ve snopečky, ty se sdružují ve snopce a ty ve svalová bříška, která na konci
přecházejí ve vazivové šlachy. Pomocí těchto šlach se sval upíná na kostru.
Vazivová blána, která kryje povrch svalu, se nazývá povázka.
Základní vlastností svalové tkáně je schopnost se stahovat. Tato
schopnost je umožněna speciálními vláknitými strukturami. Svalový stah je
důsledkem řetězce chemických reakcí, k jejich proběhnutí je potřeba splnění
několika podmínek, v první řadě podráždění svalu a dostatečná zásoba energie
ve svalu.

113

Podstatou svalové činností je přeměna chemické energie na energii
mechanickou. Zdroj energie svalové činnosti představuje ve svalu v zásobě
uložený glykogen (živočišný škrob) a živiny s kyslíkem přiváděné krví.
Svalová činnost posiluje srdce a oběhovou soustavu. U zdravého
člověka je aktivní pohyb nejlepším a nejúčinnějším prostředkem k posílení
srdce a oběhové soustavy, ale také celkové odolnosti organismu. Svalová
činnost také pomáhá udržovat stálou tělesnou teplotu.

Kritérium č. 11: Kvalitní práce vMPP podporuje vlastní aktivitu žáků
v dané vyučovací hodině.
Vlastní aktivita žáků je podstatou činnostního vyučování, které je
ústředním bodem celé této práce. Ukázky snímků, které podporují činnostní
výuku jsou v předcházejících kapitolách. Celý blok ukázkových prezentací
(jednotlivé snímky ukázkových prezentací jsou součástí přílohy) je prodchnut
činnostním duchem a obohacený vytvořeným doprovodným materiálem, který si
žádá vlastní aktivitu žáků. Podmínkou, aby prezentace v MPP podporovaly
činnostní výuku v hodinách přírodopisu, je vhodná volba efektivních metod
činnostní vyučování a jejich integrace do vyučovací jednotky korespondující se
stanovenými cíly.

Kritérium č. 12: Kvalitní práce v MPP rozvíjí žáky na vyšších úrovních
v kognitivní (poznávací) oblasti.
Úroveň kognitivních procesů, při kterých si žáci osvojují novou látku,
koresponduje s aktivními slovesy, na jejichž základě se stanovují výukové cíle
vyučovací jednotky (Tabulky úrovní poznávacích procesů a jim odpovídajících
sloves:

Bloom,

1953

nebo

Krathwohl

a

Anderson,

2001,

Příloha).

Podle Andersona a Krathwohla 2001 existuje 6 úrovní poznávacích procesů:
1. zapamatování,
2. porozumění,
3. aplikace,
4. analýza,
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5. hodnocení (hodnotící posouzení),
6. tvoření.

Mezi vyšší kognitivní úrovně jsou v tomto případě řazeny úrovně 2. až 6.
(tj. porozumění, aplikace, analýza, hodnocení (hodnotící posouzení), tvoření).

Ošetři svého spolužáka, který
má
• A) uzavřenou zlomeninu loketní kosti.

• B) otevřenou zlomeninu holenní kosti.

Obrázek 39. Ukázka snímku rozvíjející žáky na vyšších kognitivních úrovních
(Žáčková, 2009)

Cíl k snímku (Obr. 39): Žák navrhne a demonstruje na svém spolužákovi, jak by
provedl první pomoc při otevřené a uzavřené zlomenině.
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• mají silně zahnut
zobák a mohutní
na prstech nohoi
->to jim umožňuje
• zástupci:
• poštolka obecná
• káně lesní
jestřáb lesní
5. Čím se dravci živ

Obrázek 40. Ukázka snímku rozvíjející žáky na vyšších kognitivních úrovních
(Žáčkové, 2009)

Cíl k snímku (Obr. 40): Žák porovná hlasy uvedených ptáků a přiřadí jednotlivé
hlasy k patřičným zástupcům.

Kritérium č. 13: Kvalitní práce v MPP poskytuje trvalé osvojení vědomostí
a dovedností.
Během výzkumného šetření bylo zjištěno, že v hodinách, ve kterých
učitelé používají prezentace v MPP koncipované jako podpora činnostní
vyučování, dochází k trvalejšími osvojení vědomostí a dovedností. Významná
fakta hovořící k činnostnímu vyučování vyplývají z vlastní praxe učitelů
a dalších výkumů, které potvrzují nezastupitelnou úlohu činnostní výuky a jejího
přínosu ke zvýšení efektivity procesu učení v hodinách přírodopisu. Proto, aby
vytvářená prezentace v MPP zajistila učiteli trvalejší osvojení vědomostí
a dovedností u žáků, musí být činnostně koncipovaná, tzn. aby obsahovala
takové aktivity, které udržují žáky aktivizované se zájmem o dané učivo, které
vedou žáky k samostatné činnosti, ke kritickému myšlení, k objevování nových
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poznatků, apod. Ukázky snímků z činnostně koncipovaných prezentací v MPP
jsou zobrazeny výše a celé prezentace jsou součástí přiloženého CDRomu.

Kritérium č. 14: Kvalitní práce v MPP rozvíjí vlastnosti osobnosti (např.:
kritické myšlení, apod.).
Toto kritérium nemusí být součástí každé kvalitní prezentace v MPP,
ale veškeré metody a aktivity, které vedou k rozvoji takových vlastností
osobnosti, zkvalitňují celý edukační proces. Podstatou kritického myšlení je
schopnost nepodléhat prvním dojmům nebo nutnosti jakékoli sdělení či
interpretace, ale zaujmout vlastní stanovisko, tzn. vytvořit si vlastní názor
na danou

problematiku

na základě

vlastních zkušeností,

vědomostí

a

dovedností anebo dostupných informací. Na ukázku rozvoje kritického myšlení
poslouží vytvořený projekt GLOBÁLNÍ PROBLÉMY (viz Příloha).
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5. Diskuse

Cílem diplomové práce bylo vytvořit metodický manuál pro učitele
přírodopisu, jak sestavit prezentace v MPP, které podporují činnostní výuky
v hodinách přírodopisu v prostředí druhého stupně základních škol. Metodický
manuál byl sestaven na základě výsledků výzkumného šetření.

Výzkumné

šetření přineslo výsledky, které přináší nová a podstatná fakta v rámci
zkoumané oblasti, tj. využívání prezentací v MPP v hodinách přírodopisu
v prostředí druhého stupně základních škol, jejich kvality a efektu v edukačním
procesu.
Bylo zjištěno, že 68 % pražských učitelů přírodopisu, kteří se zúčastnili
výzkumného

šetření,

ve

svých

hodinách

prezentace

v MPP

používají.

Předmětem výzkumného zkoumání dále bylo, jak často učitelé využívají
prezentace ve svých hodinách. 81 % respondentů uvedlo, že prezentace
využívají příležitostně (30 - 59 %) a častěji. Tím byla verifikována hypotéza: H1.
Prezentace v MPP jsou v hodinách přírodopisu na 2.stupni základních škol
používány ve více jak 30 % z celkové hodinové dotace .
Jednou z hypotéz (H2. Mezi důvody, proč učitelé přírodopisu nepoužívají
prezentace v MPP ve svých hodinách, patří technická nevybavenost škol a
časová

náročnost

přípravy.)

a subjektivním

předpokladem,

proč

učitelé

přírodopisu neuvyužívají prezentace v MPP ve svých hodinách, byla právě
technická nevybavenost škol a časová náročnost tvorby prezentací v MPP.
Technická nevybavenost škol vhodným počítačem a dataprojektorem ve třídách
se odvíjí od finanční politiky v našem školství (viz Příloha: Schéma finanční
politiky). Avšak v dnešní školní praxi, jak dokázalo výzkumné šetření, existují
další důvody nevyužívaní prezentací v MPP v hodinách přírodopisu jako je
například nedostatečná technická zdatnost učitelů anebo učitelé využívají jiné
didaktické pomůcky.Přesto byla tato hypotéza verifikována.
Úskalím používání prezentací v MPP je technická vybavenost škol. Jejich
nevýhodou je závislost na funčkních technických podmínkách školy, z tohoto
důvodu jsou součástí ukázkového bloku prezentací v MPP také doprovodné
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materiály (pracovní listy), které slouží jako podpora aktivity žáků v hodině
při využití prezentace v MPP a dále také jako náhradní program při selhání
technického vybavení.
Avšak jednou z mnoha výhod vytvořených prezentací v MPP je jejich
trvalost, tj. vytvořené prezentace v MPP lze využívat v paralelních třídách
anebo opakovaně, s obsahovými úpravami, po období několika let.
Dalším zjišťovaným faktem byl způsob koncipování prezentací v MPP,
které jsou využívány v hodinách přírodopisu v současné době na pražských
školách. Jedním z dalších předpokladů a hypotézou bylo, že učitelé přírodopisu
na základních školách používají prezentace v MPP jako podporu frontální
výuky, tj. za pasivní činnosti žáků (H3.). Cílem bylo zjistit, zda učitelé
přírodopisu používají prezentace v MPP pouze jako podporu frontální výuky
anebo je používají jako podporu činnostní výuky. Na základě sebraných dat
výsledky ukazují, že prezentace v MPP jsou, že mohou být a jsou v prostředí
základních

škol,

používány

jako

podpora

činnostní

výuky

v hodinách

přírodopisu. 44 % respondentů uvedlo, že své prezentace v MPP činnostně
koncipují a 28 %respondentů kombinují frontální koncepci prezentací v MPP
s činnostní. Bylta verifikována hypotéza: H4. Prezentace v MPP

je možné

v hodinách přírodopisu použít jako podporu činnostního vyučování . Avšak
uskálím v této fázi výzkumu spočívá v ověření, zda jsou výsledky reliabilní, tj.
do jaké míry respondenti v této fázi odpovídali pravdivě. To by mohlo být
předmětem navazujícího výzkumného šetření.
Další dílčí výsledky potvrzují (67 % respondentů se shodlo na tomto
tvrzení),

že

prezentace

v MPP,

které jsou

koncipované

jako

podpora

činnnostního vyučování poskytují trvalejší osvojení vědomostí a dovedností.
Tato část výsledků výzkumného šetření jen potvrzuje předešlé výzkumy týkající
se zvýšení efektivity edukačního procesu při začlenění činnostního vyučování
v hodinách přírodopisu. Současně byla verifikována hypotéza: H4a. Prezentace
v M P P koncipované jako podpora činnostního vyučování žkvalltrtují výuku

přírodopisu, tedy osvojení poznatků u žáků na základě jejich vlastní činnosti,
tj. přinášejí benefity do edukačního procesu.
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Diskutovatelný výsledek přinesl souhrn odpovědí respondentů na otázku,
zda se prezentace v MPP mohou využít v každé hodině přírodopisu. 60 %
respondentů uvedlo, že ano. Zde se však nabízí další otázka, zda je opravdu
na každou svou hodinu vytváří nebo jde pouze o jejich subjektivní názor.
Prezentace

v MPP

představují

jeden

z didaktických

prostředků,

který

představuje metodickou podporu a způsob, jak docílit stanovených cílů
vuyčovací jednotky. Zaleží tedy čistě na učiteli, zda prezentace v MPP využívá
v každé hodině.
Předmětem zkoumání dále bylo, zda u čitelé přírodopisu považují
prezentace v MPP jako vhodný didaktický nástroj, kterým lze žáky aktivizovat.
100 % respondentů se shodlo na odpovědi ANO. Vzniká zde však další otázka,
která mohla být součástí dotazníkového šetření a která se naskytla až
při sumarizaci výsledků. Taková otázka, která by směřovala i k respondentům,
kteří v úvodu dotazníku uvedli, že prezentace v MPP ve svých hodinách
nepoužívají a dále ve vyplňování nepokračovali. Tj. zda učitelé přírodopisu,
kteří

prezentace

v MPP

nevyužívají

z různých

důvodů,

také

považují

prezentace v MPP jako vhodný didaktický nástroj.
Významnou

částí

výzkumného

šetření,

která

vytvořila

podklady

pro vytvořenou metodickou příručku, jsou kritéria kvalitní prezentace v MPP.
Na základě sumarizace těchto kritérií byly vytvořeny ukázkové bloky prezentací
v MPP, které jsou koncipované jako podpora činnostního vyučování v hodinách
přírodopisu. Metodická příručka byla sestavena na základě příkladových
snímků, které jsou součástí vytvořeného ukázkového bloku prezentací v MPP.
Během

kontaktu

s učiteli

přírodopisu

byl potvrzen jejich osobní

zájem

o chystanou metodickou příručku, a to z důvodu snahy o vytváření kvalitních
prezentací v MPP, které žáky motivují a aktivují během výuky přírodopisu.
Právě z těchto důvodů je byla metodická příručka vytvořena pro učitele, kteří
využívají prezentace v MPP ve svých hodinách a jejichž snahou je zvýšit
efektivitu edukačního procesu v rámci výuky přírodopisu v prostředí druhého
stupně základních škol.
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6. Závěr
Závěrem lze konstatovat, že byly splněny všechny cíle, které byly v rámci
diplomové práce stanoveny. Bylo provedeno výzkumné dotazníkové šetření
u učitelů přírodopisu na pražských základních školách. Na základě tohoto
výzkumného šetření bylo zjištěno, že učitelé ve svých hodinách používají
prezentace v MPP a že v nich z větší části využívají metody činnostního
vyučování. Dále bylo zjištěno, že prezentace v MPP koncipované jako podpora
činnostního vyučování poskytují trvalejší osvojení vědomostí a dovedností
u žáků a lze je využívat jako vhodný didaktický nástroj, jak žáky v hodinách
přírodopisu aktivovat. Bylo také prokázáno, že prezentace v MPP zaujímají
v edukačním

procesu

místo didaktického

prostředku

či pomůcky,

která

zkvalitňuje výuku přírodopisu na základních školách.
Během dotazníkového šetření byla zjištěna kritéria kvalitní prezentace
v MPP koncipované jako podpora činnostního vyučování a na základě těchto
získaných kritérií byla sestavena metodická příručka pro učitele přírodopisu,
která je podložena ukázkovým blokem kvalitních prezentací v MPP spolu
s doprovodným

materiálem

(pracovními

listy).

Metodická

příručka,

jak

sestavovat kvalitní prezentace v MPP, je určená pro učitelé přírodopisu, kteří se
snaží reflektovat pokroky technického vývoje a jejichž snahou je zkvalitnění
edukačního procesu v rámci výuky přírodopisu v prostředí druhého stupně
základních škol.
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11. Přílohy
11.1 Dotazník

Název:

Využití prezentací v MS PowerPoint v hodinách biologie.

Jméno a
příjmení,
působiště:

Tereza Žáčková,
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta,
Katedra biologie a ekologické výchovy

Vážení vyučující,
dovoluji si Vám předložit anonymní dotazník. Cílem dotazníku je zjistit, zda jsou prezentace
v MS PowerPointu (dále jen prezentace v MPP) používány v hodinách biologie v prostředí
2.stupně ZŠ a za jakým účelem. Získaná data budou zpracována ve výzkumné části
diplomové práce a nebudou zveřejňována bez souhlasu respondenta. Prosím Vás o jeho
vyplnění. Děkuji Vám za ochotu a Váš čas!

1. Jaká je délka Vaší praxe?
a) 0 - 5 let
b) 6 - 10 let
c) 11a více

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
a)
b)
c)
d)

ZŠ
SŠ
VŠ
postgraduální studium

3. Jak často používáte v hodinách biologie prezentace v MPP?
a) každou hodinu
b) velmi často /více jak 80%/
c) často/60 - 80%/
d) příležitostně /30 - 59%/
e) zřídka kdy

f) vůbec ne

4. Pokud prezentace v MPP ve svých hodinách nepoužíváte:
Z jakého důvodu?

Pokud prezentace v MPP ve svých hodinách nepoužíváte, nepokračujte prosím dále ve
vyplňování. Děkuji Vám za Váš čas.

5. Pokud prezentace v MPP používáte ve svých hodinách: Používáte je spíše jako
podporu frontální výuky anebo jako podporu činnostního vyučování*?
(Zaškrtněte bod na přímce, podle toho k čemu se přikláníte.)

frontální výuka

O

O

O

O

O

činnostní vyučování

U následujících otázek odpovídejte na škále : naprosto souhlasím

1

částečně souhlasím

2

nevím

3

částečně nesouhlasím

4

naprosto nesouhlasím

5

6. Pokud používáte prezentace v MPP jako podporu činnostního vyučování: pozorujete
u žáků trvalejší osvojení vědomostí a dovedností?

1

2

3

4

5

7. Přispívají Vámi vytvořené prezentace v MPP ke zvýšení pozornosti žáků?

1

2

3

4

5

8. Myslíte si, že prezentace v MPP se dají využít v každé hodině biologie?

1

2

3

4

5

9. Považujete kvalitní prezentace v MPP za vhodný didaktický nástroj,
kterým lze žáky v hodinách biologie aktivizovat?

1

2

3

4

5

* Cinnostní vyučování je takové vyučování, během kterého si žáci osvojují informace
rozvíjí kompetence na základě vlastní činnosti.

10. Vyberte z nabídky kritéria kvalitní prezentace v MPP:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

přispěje k dosažení cíle dané vyučovací hodiny
nadpisy má ve formě otázek
obsahuje co největší množství informací
zaujme svou grafikou
pozitivně ovlivňuje hodnotovou orientaci žáků (zájmy a postoje)
má náhodné velikosti písma a náhodné druhy barev písma a pozadí
má přiměřené množství textu na 1 slidu (3-4 věty)
využívá vhodné krokování textu
využívá pořadí obrázků a demonstrace textu (např.: nejprve ukázat obrázek, nechat
žáky se zapojit, teprve pak odhalit název)
j) má dostatek jakýchkoliv obrázků, schémat, tabulek, apod.
k) evokuje u žáků zájem o dané učivo a aktivitu v dané vyučovací hodině
1) doprovodné obrázky, schémata má graficky a obsahově kvalitní
m) volí vhodné kontrasty textu, obrázků a pozadí
n) podporuje vlastní aktivitu žáků v dané vyučovací hodině (např.: reorganizace
informací,...)
o) rozvíjí žáky na vyšších úrovních v kognitivní oblasti
p) poskytuje trvalé osvojení vědomostí a dovedností
q) cíl dané vyučovací hodiny nemusí prezentace v MPP splnit
r) měla by mít dostatečnou velikost písma (24 - 28)
s) rozvíjí vlastnosti osobnosti (např.: kritické myšlení, apod.)

Pokud Vás napadá jakékoliv kritérium, které si myslíte, že je důležité a nenašli jste ho
v dané nabídce, napište ho prosím pod čaru.
Děkuji Vám za ochotu a čas.

1 1 . 2 Průvodní dopis

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

cílem mé diplomové práce je vytvořit metodický materiál (příručku), jak vytvořit kvalitní
prezentaci v Microsoft PowerPoint, která podpoří činnostní vyučování v hodinách biologie.
Vámi vyplněný dotazník mi velmi pomůže zjistit na co se mám při tvorbě prezentací v

MPP

zaměřit.
Pokud budete mít zájem, velmi ráda Vám práci poskytnu jako velké dík za čas, který jste
dotazníku věnovali.
V případě zájmu vyplňte kolonku dole na stránce.

V Praze dne 23.5.2008

Předem velmi děkuji za Vaši ochotu.

Tereza Žáčková
Studentka Pedagogické fakulty, UK v Praze
4.ročník

1 1 . 3 Tabulka úrovní kognitivních procesů s aktivními slovesy
(Anderson a Krathwohl, 2001)
AKTIVNÍ SLOVESA POPISUJÍCÍ
ČINNOST ŽÁKŮ VEDOUCÍ
ÚROVEŇ POZNÁVACÍCH PROCESŮ
K DOSAŽENÍ TÉTO ÚROVNĚ
MYŠLENÍ
Definují, doplní, napíší, opakují,
pojmenují, popíší, přiřadí, reprodukují,
1. ZAPAMATOVÁNÍ
určí, vyberou, seřadí, vysvětlí...
Dokáží, jinak formulují, interpretují,
2. POROZUMĚNÍ

objasní, odhadnou, opraví, předloží,
převedou, zkontrolují, vyjádří
vlastními slovy, vypočítají...
Aplikují, diskutují, demonstrují,

3. APLIKACE (POUŽITÍ)

interpretují údaje, řeší, načrtnou,
navrhnou, plánují, použijí, prokážou,
registrují, uvádějí vztah mezi,
uspořádají, vyčíslí, vyzkouší...
Analyzují, najdou principy

4. ANALÝZA

uspořádání, provádí rozbor, rozhodují,
rozliší, rozčlení, specifikují...
Argumentují, obhájí, ocení, oponují,

5. HODNOCENÍ (HODNOTÍCÍ

podpoří, porovnají, posoudí,
provedou kritiku, prověří, srovnají

POSOUZENÍ)

s normou, vyberou, vyvrátí, uvádějí
klady a zápory, zdůvodní, zhodnotí...
Kombinují, kategorizují, modifikují,
navrhnou, organizují, reorganizují,

6. TVOŘENÍ

vymýšlí...

1 1 . 4 Schéma finanční politiky českého školství (Bila kniha, 2001)

MŠMT

1

MF
státní rozpočet

Legenda:
[ Prostředky státního rozpcctu urcene kapitole školství
2. Prostředky státního rozpočtu uitenc tu ost3tnt výdaje škol a školských z ařizeni zřizovaných krajem nebo obci, klete souvisí s jejich právo
zem a investičními vydají
3. Cplnc linancovam škol a školských zařízeni zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, vysokých škol a ostatních přímo
řízených organiiaa
4. Doiaoe hrazené z kapitoly školství na platy a odvody a na provožni výdaje (nikoliv investiční) pro soukromé a cirkcvni školství
5 Prostředky aatniho rozpxtu urcene na přímé nákladv na vzděláváni pro školy azařizeni zřizované kraji a obcemi
6. Financovaní jednotlivým cifcwour. školám a školským z ařizenim rozepisované krajským úřadem (platy, odvody, proraz)
7. Financovaní jednotlivým soukromým školám a školskýmzahzenim rozepisované krajským úřadem i.platy, odvody, provoz)
8 Cplnc tinancovani škol a školskychzařizeni zřizovaných krajem (přímé náklady na vzděláváni a ostatní výdaje školí
9. Přímé náklady na vzdělávání pro školy zíízovaric obce mi
10. Financovaní ostatních výdajů škol pro školy a školská z ařizeni zřizované obci
11. Rozpis ostatních vydají škol na jednotlivé obce z okresního úřadu
12. Rozpis přímých nakladú na vzdělavániz úrovně okrcsnich úřadí na jednotlivé školy a školská z ařizeni zřizované obci
13. Rozpis čítat nich výdajů na jednotlivé školy a školská zařizent z úrovně obce.

11.5 Ukázkový blok prezentací v MPP s doprovodným materiálem
(Žáčková, 2009)

VÝUKOVÝ BLOK - TEMA: PRYSKYRNIKOVITE
Třída: 6.
Hodinová dotace v tematických plánech: cca 2 vyučovací hodiny.
Cíle vyučovací jednotky:
-

Žák zařadí čeleď pryskyřníkovité do systému vyšších rostlin.

-

Žák vysvětlí pojem alkaloid.

-

Žák vyjádří vlastními slovy obecnou charakteristiku čeledi pryskyřníkovitých.

-

Žák najde rozdíly mezi jednotlivými zástupci čeledi pryskyřníkovitých a určí je
do druhu.

P o z n á š j e ? C o o nich víš?

PRYSKYŘNÍKOVITÉ

Z a ř a ď j e do s y s t é m u
• cévnaté rostliny

X

výtrusné rostliny

• nahosemenné

X

krytosemenné

• dvoudéložné

X

jednoděložné

Kde rostou?

C o o nich v í š ?

......
^'J

w

.'
v,4'. *

• na souši i ve vodním
prostředí
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• kvetou žluté, bíle
nebo fialově

• často z jara rostou v
hájích a na lukách

v ^JjL f5y/

Plod
květy jsou
oboupohlavné
(obsahují jak
tyčinky.tak pestík)
• květ tvoří: zelený
kalich a barevná
koruny

vzniká po odkvětu

plodem je měchýřek nebo nažka

• Kteří zástupci mají plod m ě c h ý ř e k a kteří
nažku?

Řešení

S a s a n k a hajní

m ě c h ý ř e k : blatouch, čemeřice, orlíček

květy v průměru 1,5
až 4 cm
kde roste: lesy,
křoviny

n a ž k a : s a s a n k a , pryskyřník, jaterník

je jedovatá!!!
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• květy v průměru
až 4 cm
roste v listnatých
lesích •
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roste ve vlhkých
listnatých lesích,
křovinách a také na
loukách
je jedovatý!

Blatouch bahenní
i
^
^ **
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•
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• roste na mokrých
loukách, v
příkopech, na
březích, apod..

Pryskyřník prudký
• roste na loukách
prudce
jedovatý!!!

Orlíček
obecný
• roste v horských
lesích, v lesích
listnatých a
smíšených, také se
pěstuje na
zahrádkách

•

Oměj
• roste v bažinných
lesích ve větší
nadmořské výšce, na
březích potoků,
apoď.

\

/

t#
.

"

i

Lakušník
roste ve stojatých a
mírné tekoucích
vodách

Pokus

korek, sedmikrásky (aj.), kádinky s různě
teplou vodou

- do otvorů vyvrtaných v korku prostrčíme
stopky květních úborů sedmikrásky,
- korek s úbory potom necháme plovat
střídavě v kádince na vodě studené (8 10°C a teplé (35°C,
- se změnami teplot můžeme pozorovat
otevírání a zavírání květních úboru.
(Psota, V., Šebánek, J „ 1999)

Úkol na příští hodinu.
• každý si vybere libovolně 3 zástupce z této
čeledi a zpracuje na papir jejich využiti a
jedy, které obsahují

Použitá literatura
DOBRORUKA, L. J. a kol. Přírodopis I.
pro 6. ročník ZŠ. Praha: Scientia, s r.o.,
1999. ISBN 80-7183-168-9.

Doprovodný materiál k prezentaci v MPP na téma: PRYSKYŘNÍKOVITÉ
1. Zařazení pryskyřníkovitých do systému:
Pryskyřníkovité patří do skupiny vyšších cévnatých rostlin, jsou řazeny do oddělení
semenných rostlin - skupiny krytosemenných rostlin, třída: dvouděložné, řád:
pryskyřníkotvaré, čeleď: pryskyřníkovité.
2. Zjisti odpovědi z textu v učebnici:
A)
B)
C)
3. Kde rostou?

4. Oprav chyby v textu: KVĚT
Pryskyřníkovité kvetou červeně, fialově nebo bíle. Květy jsou jednopohlavné, tzn. že
obsahují jak tyčinky, tak pestík. Květ tvoří barevný kalich a zelené koruny. Plodem je
tobolka a nažka.
Oprava:

5. Zástupci s plodem měchýřek:

Zástupci s plodem nažka:

6. Poznej zástupce: název - charakteristika

VÝUKOVÝ BLOK - TÉMA: PTÁCI
Třída: 7.
Hodinová dotace v tematických plánech: cca 6 vyučovacích hodin.
Cíle vyučovací jednotky:
-

Žák reprodukuje obecnou charakteristiku ptáků.

-

Žák rozliší typy peří a určí jejich funkci.

-

Žák vysvětlí, jak jsou ptáci přizpůsobeni k letu.

-

Žák nakreslí a popíše stavbu ptačího vejce.

-

Žák rozliší ptáky krmivé a nekrmivé, uvede jejich příklady.

-

Žák objasní chování ptáků, reprodukuje typy chování pozorovatelné u
ptáků a odůvodní je.

-

Žák vyjmenuje a popíše základní skupiny ptáků.

-

Žák zařadí uvedené základní zástupce do příslušných skupin systému
ptáků na základě jejich charakteristiky.

-

Žák porovná hlasy uvedených ptáků a přiřadí jednotlivé hlasy k patřičným
zástupcům.

PTÁCI
Opeření obratlovci

Z á k l a d n í charakteristika
• mají stálou tělesnou teplotu (42 - 4 4 ° C )

• tělo je pokryto peřím, které zamezuje
ztrátě tepla a slouží k pohybu

• dýchají plícemi a vzdušnými vaky
• mají kloaku?:
• mají zobák krytý rohovinou

společný vývod pro trávicí, vyměšovací a
rozmnožovací soustavu

C o v š e u m o ž ň u j e p t á k ů m létat?
• přední končetiny tvoří křídla
• mají vysoký hřeben na hrudní kosti, na
kterou se upínají mohutné létací svaly
• kostra je lehká - dlouhé kosti jsou duté
• dýchání plícemi a vzdušnými vaky
• pokryv téla (peří)

S t a v b a ptačího těla

Rozmnožování ptáků
-> všichni snášejí vejce
doba rozmnožování = hnízdění
(na základě následujících
informací popíší žáci stavbu vejce
na obrázku v pracovním listě)
1. Lebka - hlava. 2. krk, 3. zobák. 4. homi končetina • křidlo,
5. hřeben kosti hrudní. 6. dolni končetina - béhák

S t a v b a vejce
• základem je žloutek, na kterém leží
zárodečný terčík
• při průchodu vejcovodem se žloutek obalí
bílkem
• žloutek s bílkem je uzavřen do papírových
blan, které se obalují vápenitou kaší - ta
ztvrdne a vytvoří skořápku

A) Krmiví ptáci příklady
• rodí holá mláďata,
často slepá a
nemohoucí
• rodiče se o ně starají
- krmí je v hnízdě
• oříkladv: vrabec, kos,
vlaštovka, aj.

B) Nekrmiví ptáci příklady
• rodí mláďata vidoucí,
opeřená
• ihned po vylíhnutí si
sama hledají potravu
• oříkladv: bažant,
koroptev, kachna, aj.

• při líhnutí z vejce si mládě skořápku
prorazí tzv. vaječným zubem = tvrdý
hrbolek, který je na konci zobáku (po
líhnutí odpadá)

• Jaké typy chování u ptáků pozorujeme?

C h o v á n í ptáků

• Které typy chování ptáků souvisí
s rozmnožováním? Popiš je.

- řízeno instinkty
- instinkty se zdokonalují učením a
zkušeností

• Který typ chování ptáků souvisí s
podmínkami podnebí? Popiš ho.

Běžci
• největší žijící nelétaví
ptáci

S y s t é m ptáků

• zástupci:
• pštros dvouprstý,

Přehled skupin ptáků a jejich
zástupců
(žáci pracují s atlasem)

• nandu pampový,
• emu, kasuár,
• kiwi
1. Jak se odráti nelétavý
způsob život na stavbě jejich
těla?
Práce ve dvojicích

Tučňáci
• mořští, nelétaví ptáci
• obývají jižní polokouli

Potápky
• vodní ptáci
staví si plovoucí
hnízda

• mají plochá,
šupinovitá křídla,
která slouží jako vesla

• zástupci:

• chodí po souši
vzpřímené

• potápka malá
2 Od čeho se odvíjí jejich
název?

Brodiv
mají dlouhé nohy
mají protáhlý a štíhlý
krk
zástupci:
čápi
volavky

• roháč velký

Plameňáci
• mají zobák upravený k
filtrování potravy z vody
• žijí v subtropech a
tropech
3. Vysvětli jejich zbarveni.
Příprava ve dvojicích,
diskuse.

Vrubozobí

Dravci

do této skupiny jsou
řazeny:

• mají silně zahnutý
zobák a mohutné
drápy na prstech
nohou

kachny, husy a labul
zástupci:

-Mo jim umožňuje lov
• zástupci:

kachna divoká pohlavní dvojtvámosť
polák velký, polák
chocholačka
husa velká
labuť velká

4. Jak poznáš mláďata

• poštolka obecná
• káně lesní
labutě?

• jestřáb lesní
5. Člm se dravci živl?

Hrabaví

f:

mají krátký zobák a
silné nohy
nápadná pohlavní
dvojtvárnost
zástupci:
bažant obecný,
koroptev polní,
křepelka polní,
tetřev hlušec
6. Jak rozeznáš
tetřeva hlušce od

samici
samce?

Krátkokřídlí
7. Jak se nazývá tento
druh krátkokřidlých a v
čem se liš! od kachny?
8. V jakém prostředí
tento druh

se

vyskytuje?

liší se:
- tvarem zobáku
- nápadnou bílou
lysinkou na čele

Dlouhokřídlí
žijí na březích vod
hnízdí v koloniích
9. Jaký je mezi nimi
rozdíl?

zástupci:
racek chechtavý,
rybák obecný

Papoušci
tropy celého světa
J
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Ara zelenokridlý

•Andulkavlnkov;^

Svišťouni
výborní letci
zástupci:
rorýs obecný,
kolibříci
10. Kde se kolibřici
vyskytuji?

Srostloprstí
11. Odůvodni název této
skupiny
ptáků?

2., 3., a 4. prst na
noze mají částečné
srostlé
zástupci:
ledňáček říční,
dudek chocholatý

Šplhavci
přizpůsobeni životu na
stromech
na noze mají 2 prsty
obrácené dopředu a
2 dozadu
-> to jim umožňuje
šplhavý pohyb po
stromech
zástupci:
strakapoud velký, d á
černý, žluna zelená

Pěvci
• nejpočetnější skupina ptáků
• mají shodně utvářené hlasové ústrojí
• mají krmivá - po vylíhnutí málo vyvinutá
mláďata

• Vlaštovka obecná

Zástupci pěvců

Použitá literatura
• DOBRORUKA, L. J. a kol. Přírodopis II.
pro 7. ročník ZŠ. Praha: Scientia, s r.o.,
1998. ISBN 80-7183-134-4.
• SAUER, F. Ptáci lesů, luk a polí. Praha:
Euromedia Group, k. s., 2005. ISBN 80242-1367-2
• Studijní materiál k Obecné zoologii,
nepubl., Řezníček, 2007.

Doprovodný materiál k prezentaci v MPP na téma:

PTÁCI - OPEŘENÍ OBRATLOVCI
1. Najdi chyby v textu a nahraď je správným tvrzením:
Dnes žije na Zemi asi 8600 druhů ptáků. Jsou mezi nimi výborní letci, kteří
mají neuvěřitelně výkonné létací orgány. Ptáci mají nejvýkonnější plíce v živočišné
říši. K dýchání jim dále slouží žábry. Ptačí tělo, srovnatelné s vysoce výkonným
motorem, pracuje přitom při vyšších teplotách než organismus savců: teplota jejich
krve dosahuje 36 až 38°C. Vysokou tělesnou teplotu mohou ptáci udržovat díky
opeření. Mnozí ptáci si pravidelně pudrují peří, takže je schopno odpuzovat vodu a
udržovat tělo v suchu. Opeření vylučuje existenci potních žláz. Proto se ptáci
nemohou při vysokých teplotách potit. Ochlazují se otevřeným zobákem. Peří
nezamezuje ztrátě tepla, ale slouží k pohybu. Všichni ptáci mají kloaku = společný
vývod pro trávicí, vyměšovací a dýchací soustavu.
Opravená tvrzení:

2. Typy peří - doplň jejich názvy:

3. Co vše umožňuje ptákům létat?

4. Popiš stavbu ptačího těla:

6. Krmiví ptáci:

7. Chování ptáků:
Související s rozmnožováním:
a)

b)

Související s podmínkami podnebí:
c)

-

Stálí ptáci:

-

Přelétaví ptáci:

-

Tažní ptáci:

Systém ptáků
Odpověz na otázky v prezentaci:
1

4

Nekrmiví ptáci:

6

7

8

VÝUKOVÝ BLOK - TÉMA: OPĚRNÁ A POHYBOVÁ
SOUSTAVA ČLOVĚKA
Třída: 8.
Hodinová dotace v tematických plánech: cca 4 vyučovací hodiny.
Cíle vyučovací jednotky:
-

Žák vyjmenuje funkce opěrné soustavy.

-

Žák popíše rozdíly mezi dlouhou, krátkou a plochou kostí.

-

Žák popíše stavbu kosti.

-

Žák vysvětlí růst a vývoj kostí.

-

Žák reprodukuje druhy spojení kostí v lidském těle.

-

Žák pojmenuje a rozčlení jednotlivé kosti na základě jejich umístění
v lidském těle (kostra hlavy, trupu, končetin).

-

Žák navrhne a demonstruje na svém spolužákovi, jak by provedl první
pomoc při otevřené a uzavřené zlomenině.

-

Žák popíše vztah mezi opěrnou a pohybovou soustavou.

-

Žák interpretuje podstatu svalové činnosti.

-

Žák popíše stavbu svalu.

-

Žák pojmenuje a rozčlení jednotlivé svaly do skupin na základě jejich
umístění v lidském organismu.

OPĚRNÁ A POHYBOVÁ
SOUSTAVA
1. Opěrná soustava

Funkce opěrné soustavy
opora těla
ochrana orgánů:
- hrudni koš chrání orgány jako plíce a
srdce
- lebka chrání mozek smysly

D l o u h é , krátké a p l o c h é kosti
• Dlouhé kosti:
- typické pro končetiny
- rozlišujeme na nich - tělo a hlavice
• Krátké kosti:
- např: obratle, kůstky zánártní a ...
• Ploché kosti:
- např.: kosti lebky, pánve, lopatka a ...

S t a v b a kosti

Růst a vývoj kosti
proces vzniku kostí = osifikace
(kostnatění)
růst kosti do délky umožňují:
tzv. růstové chrupavky
růstové chrupavky se nachází mezi
středem a hlavicí dlouhé kosti

S p o j e n í kostí
• přeměnou růstové chrupavky v kost je
ukončen růst kosti do délky

• 1. Pevné
a)??? - velmi pevné, nepohyblivé
- např.: kosti lebky

• růst významně ovlivňuje růstový hormon,
pohlavní hormony a činnost štítné žlázy
• pro správný růst kostí je nutný přísun
vápníku, fosforu, vitamínu D, jodu

b) chrupavkou - např.: ???
c) ??? - úplné nepohyblivé
- např.: kost křížová

Kostra lidského těla
• Pohyblivé - kloubní spojení

• Kostra hlavy

• Kostra trupu (páteř, žebra, kost hrudní)
Kloubní chrupavka
Kloubní tekutina

• Kostra končetin

Kloubní výstelka
Vazivové kloubní pouzdro
Hutná kost
Okostice
Houbovitá kost

Učíme se navzájem
A

Skupina A:

Kostra končetin
(pracuj s obrázkem)

HSr

• Kostra horní končetiny:

• kosti hlavy

- pletenec:

• kosti horní končetiny
- název, umístění

1

J T S É ij
yft

Skupina B:
• kosti trupu

I I

• kosti dolní končetiny
- název, umístění

A

B

• Kostra dolní končetiny:
- pletenec:

lopatka + klíční kost
- kosti HK:

- kosti DK:

První p o m o c při z l o m e n i n á c h
• Co je to zlomenina?

Ošetři s v é h o s p o l u ž á k a , který
má
A) uzavřenou zlomeninu loketní kosti.

• Jaké druhy zlomenin známe?
B) otevřenou zlomeninu holenní kosti.

B a r e v n ě v textu v y z n a č
odpovědi:
• 1. Jaké svalstvo tvoří pohybovou
soustavu?

2. P o h y b o v á s o u s t a v a
(brainstorming)

• 2. Popiš vztah mezi opěrnou a pohybovou
soustavou?
• 3. Jaká je základní vlastnost svalu?
• 4. Jaké jsou podmínky pro činnost svalu?
• 5. Jaký je vztah mezi pohybovou a
oběhovou soustavou?

P r o b l é m o v é otázky:
(Pracujte v e dvojici)
• 1. Proč se kosterní svalstvo jinak nazývá
příčně pruhované?
• 2. Co to je kyslíkový dluh a jak vzniká?

Popiš s t a v b u s v a l u na z á k l a d ě
informací z textu:

Svalstvo r o z d ě l u j e m e podle
umístění na:
• 1. svaly hlavy a krku

2
Svazky
svalových
vláken

• 2. svaly trupu

1.

Jednotlivé vlákno
svalová buňka

• 3. svaly končetin

R o z t ř i ď svaly d o s k u p i n podle
umístění:
• kruhový sval oční

• trapézový sval

• přímý sval břišní

• krejčovský sval

• deltový sval

• trojhlavý sval lýtkový

• čtyřhlavý sv. stehenní

• svaly lopatkové

• mimické svaly

• dvojhlavý sval pažní

• velký prsní sval

• zdvihač hlavy

• trojhlavý sv. pažní

• dvojhlavý sv. stehenní

• široký sval zádový

• pilovitý sval přední

• velký sval hýžďový

• malý sval prsní

ÚKOL
• Zjisti vady a onemocnění opěrné a
pohybové soustavy, jejich příčiny a
prevence.

Víš, pro které svaly platí tato
latinská o z n a č e n í ?
• Biceps • Triceps -

Použitá literatura
• DOBRORUKA, L. J. a kol. Přírodopis III.
pro 8. ročník ZŠ. Praha: Scientia, s r.o.,
2001. ISBN 80-7183-246-4.
• NOVOTNÝ, I. A HRUŠKA, M. Biologie
člověka. Praha: Fortuna, 1995. ISBN 807168-234-9.

Doprovodný materiál k prezentaci v MPP na téma:
OPĚRNÁ A POHYBOVÁ SOUSTAVA
Opěrná soustava:
1. Funkce opěrné soustavy jsou:

ochrana orgánů (.

2. Doplň k obrázkům označení kostí z hlediska tvaru, stručný popisek a jejich
název:

3. Stavba kosti:
Každá kost se skládá ze 3 stavebních částí: vazivová okostice,

4. Růst a vývoj kostí (doplň text a názvy k číslům):
Osifikace je
Růst kostí do délky
umožňují tzv
které se nachází
dlouhé kosti.
1.

2.

3. kostní dřeň

4.

5.

Růst kosti do délky končí
Růstový hormon
Vápník, fosfor, vitamín D a jód jsou potřebné pro

5. Spojení kostí
1. Pevné
a)
b)
c)
2. Pohyblivé - kloubní spojení:

6. Kostra lidského těla:
a) Kostra
b) Kostra
c) Kostra

Popiš kosti na obrázku a zvýrazni 3 oddíly kostry, do kterých jsou jednotlivé
kosti členěny.

Kostra končetin:
a) Horní končetina:
pletenec
kosti HK

b) Dolní končetina:
pletenec
kosti DK

Pohybová soustava
1. Práce s textem:
Pohybová soustava zajišťuje pohyb jednotlivých částí těla (končetin, hlavy, trupu)
a pohyb celého těla. Tyto pohyby umožňuje kosterní (příčně pruhované) svalstvo,
které se upíná šlachami ke kostem. Pohybová kostra tvoří s kostrou jeden funkční
celek.
Sval se skládá ze svalových vláken, které jsou spojené vazivovou tkání ve
snopečky, ty se sdružují ve snopce a ty ve svalová bříška, která na konci přecházejí
ve vazivové šlachy. Pomocí těchto šlach se sval upíná na kostru. Vazivová blána,
která kryje povrch svalu, se nazývá povázka.
Základní vlastností svalové tkáně je schopnost se stahovat. Tato schopnost je
umožněna speciálními vláknitými strukturami. Svalový stah je důsledkem řetězce
chemických reakcí, k jejich proběhnutí je potřeba splnění několika podmínek, v první
řadě podráždění svalu a dostatečná zásoba energie ve svalu.
Podstatou svalové činnosti je přeměna chemické energie na energii
mechanickou. Zdroj energie svalové činnosti představuje ve svalu v zásobě uložený
glykogen (živočišný škrob) a živiny s kyslíkem přiváděné krví.
Svalová činnost posiluje srdce a oběhovou soustavu. U zdravého člověka je
aktivní pohyb nejlepším a nejúčinnějším prostředkem k posílení srdce a oběhové
soustavy, ale také celkové odolnosti organismu. Svalová činnost také pomáhá
udržovat stálou tělesnou teplotu.
2. Roztřiď svaly (podle obrázku v učebnici) do jednotlivých skupin podle
umístění:
a) Svaly hlavy a krku

b) Svaly trupu
Zepředu:
Zezadu:
c) Svaly končetin
Zepředu:
Zezadu:

VÝUKOVÝ BLOK - TÉMA:
PROJEKT GLOBÁLNÍ PROBLÉMY
Třída: 9.
Hodinová dotace v tematických plánech: cca 8 vyučovacích hodin.
Forma výuky: skupinová práce.
Cíle vyučovací jednotky:

-

Žák si osvojí základní pojmy, které se týkají problematiky globálních problémů.

-

Žák vysvětlí podstatu vybraných globálních problémů.

-

Žák aplikuje osvojené znalosti do užších souvislostí reálného života.

-

Žák porovná příčiny vzniku jednotlivých globálních problémů.

-

Žák navrhne kroky, které by mohly vést k řešení jednotlivých globálních
problémů.

-

Žák posoudí a diskutuje, do jaké míry jsou navržené kroky realizovatelné.

Výstupy žáků:

Portfolio (materiály, které žák zpracuje v rámci jednotlivých aktivit).
Postery jednotlivých skupin (4 - 6): 1 skupina = 1 poster = 1 vybraný globální
problém.

O co půjde?
• osvojení a aplikace základních pojmů,

PROJEKT GLOBÁLNÍ
PROBLÉMY

• zjistit p ř í č i n y t ě c h t o p r o b l é m u ,

• n a v r h n o u t k r o k \ na řešení,

i p vše na z á j ď a d č V N (

i

Vaše výstupy

• za jednotlivce: portfolio,

[

)Sj3íll

Poster bude obsahovat:

• základní c h a r a k t e r i s t i k u \ \ h r a n é h o gl<>bálního
problému,

za skupinu: poster
1 skupina = 1 poster = 1 globální probléj

• o b r á z k y a p o p i s k v nejvíce p o s t i ž e n ý c h míst,
o h r o ž e m e h živočichu a rostlin,

_ _ _ _ _ _

• návrhy na řešení dané situace na ú r o v n i jedince,
národa a národu.

Nejdůležitější...
• poster bude obsahoval:
<- n á m e l y , n á v r h y , nápady, m o t i v y v y t v o ř e n é

• o s v o j i t si základní p o j m y a získat p ř e h l e d o dané
problematice,

právě vaší s k u p i n o u .
• vyjádřit vlastní n á z o r a o b h á j i t h o !

v ý z d o b a školy ©

Hodnocení
podle portfolia

Jednotlivé kroky

tzn. č í m každý p ř i s p ě l ke

skupinové práci,

sajTiX®ého p o s t e r u

r o z d ě l i l se d o s k u p i n
-sebehodnocení,

jaké p r o b l é m \ p a i í í mezi globální?

hodnyieení t o t á l n í c h

skupin,

výběr 1 / g l o b á l n í c h p r o b l é m u

hodnot
oeent vyucujicim.
zahájení práce na p o s t e r u ( i n t e r n e t , o d b o r n é
časopis)..)

1. Co je to globální problém?
• seskupování materiálu na poster (články,
o b r á z k y , diskuse, vlastní n á z o n , . . . ) ,

• prezentace vlastních p o s t e r u , s e b e h o d n o c e n í a

• /.jisti:
jaké jsou g l o b á l n í p r o b l é m y ?

p ř í č í m globálních problému."

h o d n o c e n í ostatních.
t l o jaké míry jsou ¡ovlivněné a o v l i v n i t e l n é
č i n n o s t í a c h o v á n í m člověka, Izn. i t e h o u r

Vyhledejte informace...

Zahájení vlastní
činnosti na projektu

• zaměřte se p ř e d e v š í m na:
základní charakteristiku v v b r a n é h o g l o b á l n í h o
p r o b l é m u z hlediska o h r o ž e n í ž i v o t n í h o
prostředí,
seznam o h r o ž e n ý c h ž i v o č i š n ý c h a r o s t l i n n ý c h
d r u h u I fotografie,
nejvíce postižená místa -I fotografie.

Vytvořte vlastní návrhy
na řešení daného
problému

Porovnejte vaše návrhy
řešení se současnými

Tvorba posterů

Prezentace
jednotlivých posterů
/ h o d n o c e n í vvslupú.
I )iskusc.

