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NÁZEV:  

Problémové úlohy v učivu elektrotechniky 

 

ABSTRAKT: 

Tématem této diplomové práce jsou způsoby tvorby problémových úloh v učivu 

elektrotechniky a jejich začlenění do vyučování na základních školách.  

Nejprve je v teoretické části práce věnována pozornost vymezení pojmů 

„problém“, „problémová situace“ či „problémové vyučování“. Z těchto pojmů pak 

vychází rozčlenění jednotlivých typů problémových úloh, modelů a procesů 

probíhajících při jejich řešení. Je také popisován průběh běžné vyučovací hodiny  

a průběh problémově pojatého vyučování.  

V empirické části diplomové práce jsou naznačeny možnosti tvorby 

problémových úloh v učivu elektrotechniky na základní škole. Prostřednictvím těchto 

úloh je zjišťován vliv problémově orientované výuky na úspěšnost osvojení učiva  

v oblasti zaměřené na elektrotechniku. Dále jsou využitím problémových metod  

ve spojení s elektrotechnickými stavebnicemi ověřovány možnosti rozvoje žákovy 

technicky orientované tvořivosti. 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA: 

problémové úlohy, problémové metody, elektrotechnika, řešení problémů, základní 

škola 
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TITLE: 

The problem based exercises in the subjekt matter of electrotechnics 

 

SUMMARY: 

The objectives of this master thesis are ways of designing problem-based 

exercises in the subject matter of electrotechnics and their integration in the education  

in elementary schools.  

Firstly, in the theoretical section, there are several concepts such as “problem”, 

“problem situation” or “problem-based education” explained. Out of these concepts,  

it is possible to divide separate types of problem-based exercises, models and processes, 

which are in progress when being solved by pupils. There are also the processes  

of a standard educational unit and a problem-based educational unit described. 

Secondly, in the experimental section of this thesis, options of designing 

problem-based exercises in the subject matter of electrotechnics in elementary school 

are implied. By means of these exercises, the influence of problem-based education 

upon the success of subject matter mastering in the field of electrotechnics is being 

examined. Further in this master thesis, there are possibilities of developing pupils’ 

technically oriented creativity being verified. It is done by means of using problem 

methods in connection with electrotechnical brick-box. 

 

KEYWORDS: 

problem based exercises, problem methods, electrotechnics, problem solving, 

elementary school 
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Dítě musí věc objevovat jakoby znovu, musí prožívat 
radost prvotního objevování, aby se osvojené pravdy 
staly jeho skutečným vlastnictvím. 

A. Whitehead 

Úvod 

Učitelství technické a informační výchovy je zajímavá a moderní učitelská 

aprobace. S rychlým nástupem techniky ve všech oblastech života společnosti  

a zejména informační techniky se toto zaměření stalo velmi žádaným a hlavně 

potřebným v našem školství. V těchto oborech můžeme využít mnoho rozličných metod 

řešení úloh a tím zpestřit a zlepšit žákovy dovednosti. Žáci musí spojit nabyté teoretické 

vědomosti a praktické dovednosti, zorganizovat a naplánovat si práci a konečně  

i zhodnotit ji.  

Tak, jak se vyvíjí výchovně vzdělávací proces, mění se také činnost učitele  

a žáka při vyučování. Podmínky průběhu vyučování a výsledky učení žáků z velké míry 

závisí na volbě vhodných vyučovacích metod učitelem. Doposud neexistuje žádná 

vyučovací metoda, která by byla univerzální a mohla by být použita ve všech fázích 

výchovně vzdělávacího procesu. Výchovná instituce má vychovávat aktivní jedince, 

kteří se učí prostřednictvím své práce a současně i formou diskuse a řešením problémů 

plynoucích z práce. V takto nastaveném výchovně vzdělávacím procesu se mění role 

učitele. Ten se stává facilitátorem, jakýmsi průvodcem žákova učení, do něhož co 

nejméně zasahuje, naslouchá žákům, což je velice důležité a řídí jejich práci.  

Jak dokazují mnozí pedagogové, je nesporné, že žáci si snáze osvojí poznatky, pokud se 

sami snaží objevovat nové a neznámé. Díky tomu se lépe orientují v osvojených faktech 

a poznatcích. Takto nabyté vědomosti jsou trvalejší a žáci jsou schopni je využít  

i v jiných souvislostech, než ve kterých si je osvojili. Jedná se tedy o schopnost 

aplikovat osvojené poznatky. Problémové metody plně vystihují vše výše uvedené. Patří 

mezi aktivizující metody a díky zaangažovanosti a vlastnímu objevování žáků rozvíjejí 

jejich tvořivé myšlení.  

Práce v návaznosti na současné pedagogické poznatky je pokusem o souborné 

zmapování této oblasti a vhodné oblasti učiva k zařazení problémové metody do práce 

žáků. Empirická část práce se zabývá efektivitou problémového vyučování úloh 
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zaměřených na elektrotechniku, jež jsou součástí praktické části zaměřené na jejich 

návrh. Poznatky získané při zpracování diplomové práce jsou stručně shrnuty v závěru. 
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1  Vymezení pojmů  

V běžném životě je člověk neustále nucen řešit situace, které jsou v odborné 

literatuře označovány termínem problémové, a o kterých nemá kolikrát úplné 

informace. Ve škole získáváme vědomosti a dovednosti potřebné k řešení problémů  

a učíme se je využívat v praxi tak, aby naše činnost byla co nejefektivnější. Děti si hrou 

a učením rozvíjejí tvořivé myšlení, dospělí to činí prostřednictvím práce. Tvořivé 

myšlení má vliv na tvořivou činnost. Ta je závislá na vnitřní i vnější motivaci 

jednotlivce, na jeho charakterových vlastnostech a úrovni rozvoje kreativních 

schopností. V průběhu problémového vyučování jsou žáci silně aktivizováni k činnosti, 

hnáni vnitřními motivačními činiteli, nuceni překonávat obtíže, získávat nové poznatky 

a zkušenosti. V případě skupinové práce jsou nuceni rozvíjet své komunikativní  

a kooperativní schopnosti a dovednosti ( 1, s. 1). 

 

1.1  Definice pojmu „problém“ 

Co je vlastně problém? Pro odpověď na tuto celkem složitou otázku otevřeme 

díla několika známých autorů, kteří vysvětlili termín „problém“. Velmi zajímavá je 

Rubinštejnova definice ( 2, s. 14). Podle něj „problém obsahuje vždy něco, co je v něm 

implicitně obsaženo, ale není explicitně vyjádřeno.“ Další pohled nám nabízí Okoń, 

který říká, že „problémem je praktická nebo teoretická obtíž, kterou žák samostatně řeší 

svým vlastním aktivním zkoumáním. Základem této obtíže je zpravidla cílevědomě  

a záměrně organizovaná situace, ve které žák usiluje v souladu s určitými potřebami  

o překonání obtíže, a tím získává nové poznatky a zkušenosti“ ( 3, s. 77). 

Můžeme také vycházet z definice polského autora Kupisiewicze, který pojem 

problém formuluje jako „obtížnost teoretické nebo praktické povahy, která vyvolá 

zkoumavý postoj subjektu a vede k obohacení jeho vědomostí. Východiskem takto 

chápaného problému je problémová situace, která uvádí subjekt do rozpaků a vyvolává 

pocit těžkosti prodchnutý zvídavostí a usiluje o jeho uspokojení“ ( 4, s. 16). Posledním 

autorem, o kterém se zmíním, je Pietrasiński, který uvádí, že „o existenci problému 

mluvíme tehdy, když činnost podmětu směřuje k dosažení nějakého cíle, ale cesta 

k němu není známá, nebo není úplně známa, takže jeho dosažení výlučně na základě 
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instinktivních nebo návykových pochodů není možné. Řešení problému pak spočívá 

v nalezení cesty k cíli“ ( 5, s. 82). 

 

1.2  Definice pojmu „problémová situace“ 

Další termín, který potřebujeme definovat hned od počátku je „problémová 

situace.“ Opět otevřeme dílo autora Rubinštejna, který píše, že „výchozím bodem 

myšlenkového procesu je problémová situace. Člověk začíná myslet, když u něho 

vyvstane potřeba něco pochopit. Počátkem myšlení je problém, otázka, údiv, rozpaky, 

nesrovnalost. Nutnost myslet vzniká tam, kde stojí před člověkem nový cíl, problém, 

okolnost či podmínky činnosti, k jejichž zvládnutí známé prostředky nepostačují. 

Myšlení začíná v okamžiku analyzování problémové situace“ ( 2, s. 75). Okoń se 

domnívá, že „žáci myslí ve škole zpravidla tehdy, když více či méně samostatně řeší 

určité úlohy, které mají problémový ráz“ ( 3, s. 40-41). 

 

1.3  Definice pojmu „problémové vyučování“ 

Skalková ve své publikaci ( 6, s. 161) definuje „problémové vyučování“ jako 

„vytváření předpokladů pro to, aby si žáci osvojili určité metody řešení problémů,  

a tedy byli schopni si v budoucnu osvojit i to, čemu se přímo neučili. Řízení poznávání 

žáků tak přechází v seberegulaci a rozvíjení dovedností pro budoucí sebevzdělávání. 

Poznávání řešení problémů zvyšuje zároveň míru vlastní účasti řešitele na řešení 

problému.“ Dle Okońovi definice problémového vyučování se jedná o „soubor 

takových činností, jako organizování problémových situací, formulování problémů 

(postupně si tuto činnost osvojují žáci sami), poskytování nezbytné pomoci žákům  

při řešení problému a při ověřování těchto řešení a konečně řízení procesu 

systematizace a upevňování takto získaných poznatků“ (  3, s. 79).  

Problematikou problémového vyučování se zabýval také M. I. Machmutov.  

Ten definoval problémové vyučování jako „typ rozvíjejícího vyučování, ve kterém je 

spojována soustavná badatelská (objevitelská) činnost žáků s osvojováním si hotových 

výsledků vědy, a systém metod, vybudovaný s ohledem na vytyčování cílů a na principu 
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problémovosti. Proces vzájemného působení vyučování a učení, určený systémem 

problémových situací a zaměřený na formování žáků, jejich poznávací samostatnosti, 

stálých motivů učení a intelektuálních schopností (včetně tvůrčích) při osvojování 

vědeckých pojmů a způsobů vědecké práce“ ( 7, s. 25). 
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2  Problémové a projektové metody 

Pedagogické pojmy problém a projekt nejsou obecně zcela disjunktní. V mnoha 

případech je dokonce problém považován za základ projektu. Podle Valenty ( 8, s. 5)  

je „problém vlastním místem koncentrace učiva, které má být osvojeno prostřednictvím 

projektové metody.“ Projekt přitom bývá většinou širší a systematizovanou záležitostí,  

a proto v něm nezůstává základní problém osamocen, ale je obklopen celou řadou 

dílčích problémů - kroků, jejichž řešení je předpokladem vyřešení problému základního. 

Jedná se o vyučovací metodu, kterou jsou žáci vedeni k řešení komplexních problémů  

a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Od problému je třeba 

odlišovat učební úlohu, jíž se rozumí určitý požadavek na aktivní teoretickou  

nebo praktickou činnost žáků ve formě příkladů, cvičení, otázek apod. Učební úlohy 

mohou mít různou obtížnost, ale jejich splnění není založeno na hledání a objevování 

něčeho nového. Obrázek 1 znázorňuje vztahy mezi skupinami projektů, problémů  

a učebních úloh ( 9). 

 

Obrázek 1: Vztah mezi skupinami projektů, problémů a učebních úloh 

Přitom vycházíme z toho, že některé:  

• problémy se mohou stát při přípravě projektu jeho centrem, 

• učební úlohy mohou být formulovány jako problémové tak,  

že na různých úrovních stavějí žáka před potíže a rozpory a vyžadují 

přitom od něj zvýšené myšlenkové úsilí. 
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3  Problémové vyučování a problémová metoda 

Problematikou problémového vyučování a problémových metod se ve své 

publikaci zabývá např. J. Čáp ( 10, s. 256-257), M. Kličková ( 11), T. Houška ( 12)  

a F. Mošna a Z. Rádl ( 13). 

Problémové vyučování teoreticky vycházelo z koncepcí J. Deweye  

a G. Kerschensteinera ze začátku 20. století. Postupem času využilo poznatky ze školy 

Piagetovy či Gaľperinovy.  

Při této formě vyučování učitel nepředává žákům hotové poznatky a schémata 

řešení úloh, ale uvádí je do problémových situací. Řešením těchto situací si žák 

poznatky osvojuje. Rozvíjejí se u něj také dovednosti k řešení úloh a operace s nimi.  

Problém, resp. vzniklá problémová situace, u žáků vzbuzuje motivaci  

a pozornost. Problémové vyučování podporuje pochopení a logické zpracování učiva, 

umožní jeho strukturování a trvalejší zapamatování. Významné je, že prostřednictvím 

této formy vyučování žáci dokážou použít vědomosti a osvojit si intelektové 

dovednosti. Problémové vyučování využívá žákovy aktivity, samostatnosti, zvídavosti  

a uspokojení z činnosti. Také podporuje vnitřní motivaci a vývoj intelektových operací. 

Co se týče vnitřní motivace, jedná se o velice důležitý aktivizující činitel při výchovně 

vzdělávacím procesu, který je příznivý pro efektivní učení i vývoj zralé osobnosti. 

Existuje několik způsobů řešení úloh a problémů, které se vzájemně kombinují: 

• třída řeší problém společně – učitel řídí diskusi, zdůrazňuje správné 

kroky v řešení, doplňuje potřebné vědomosti a metodické postupy, žáci 

si tímto způsobem osvojují elementární vědomosti a dovednosti  

pro řešení úloh v určitém oboru, 

• skupina žáků řeší problém – žáci mohou o problému hovořit nahlas, 

učí se iniciativně navrhnout řešení, vyslechnout názor druhého a kriticky 

ho hodnotit, spolupracovat a přijímat názor; tím rozvíjejí své myšlenkové 

operace i kreativitu, osvojují si sociální dovednosti, 

• individuální řešení problému – může probíhat ve škole, nebo jako 

domácí příprava na vyučování. 
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Po vyřešení problému ve skupině nebo individuálně se závěr předkládá učiteli, 

který může korigovat a upřesňovat postup. Jeho činnost také spočívá v tom, že pomůže 

žákům ke správnému seznámení a osvojení příslušných vědomostí, dovedností  

a operací. 

Řešení problému ve skupině žáků umožňuje jednotlivcům získat model postupu 

řešení, metodickou pomoc či doplňkové vysvětlení od spolužáků. Současně jim tento 

způsob dovoluje předat zkušenost a zprostředkovat vědomosti či dovednosti ostatním 

spolužákům. 

Problémové vyučování není detailně propracováno pomocí algoritmů  

a kvantitativních forem vyjádření. U něj je těžké dojít ke schematizaci. Forma řešení 

problémů je cenný prostředek pro rozvíjení intelektu i rysů osobnosti. Bohužel jí však 

nelze využít ve všech předmětech a tématech ( 10, s. 256-257). 

Problémové metody jsou považovány za významné aktivizující metody,  

které umožňují rozvoj tvořivého myšlení. 

Metoda (z řeckého methodos – touto cestou) je chápána jako určitý postup, 

pomocí kterého chceme dosáhnout určitého, předem stanoveného cíle. „Učení řešením 

problému patří k vysoce účinným a efektivním metodám. Je výrazným kladným 

stimulátorem tvůrčích schopností a vědomostí, které si žák osvojí vlastní řešitelskou 

aktivitou. Takto získané vědomosti bývají osvojeny nejtrvaleji. V praxi je dokonce 

známý tzv. efekt Zeigarnikové: Čím větší námahu nás vhled stojí, tím lépe  

si ho zapamatujeme“ ( 12). 

Pro žáka je velice důležité a přínosné, aby si hotové definice a znalosti 

nepřebíral, ale objevoval je sám, získával je a utvářel si tak tvůrčí přístup ke světu. 

„Problémové metody však nejsou jen doménou exaktních věd. Používány jsou 

všude tam, kde chceme žáky naučit obecně platné zákonitosti. Vypěstujeme  

tak v dětech sebedůvěru, aktivitu, tvořivost a radost z poznání“ ( 12). 

„Při jejich uplatňování žáci získávají zkušenosti z tvůrčí práce při hledání, 

formulování a řešení problémů, které jsou didakticky uzpůsobenými variantami vědecké 

práce“ ( 13, s. 30).  
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Problémové metody poskytují vhodné podmínky pro intelektuální rozvoj žáků. 

Děje se tak prostřednictvím samostatného, aktivního a dynamického myšlení, jednání  

a rozhodování. Dále také aktivizují žáka. Také dávají prostor a příležitost i slabším 

žákům, kteří se mohou snáze uplatnit při řešení problému. Problémové metody zvyšují 

osobní i kolektivní zainteresovanost žáků na úspěšném zvládnutí problému.  

Též umožňují provádět kritickou analýzu na základě konfrontace názorů, návrhů  

a pracovních hypotéz řešení. Vyvolávají aktivní zájem o osvojování nových informací, 

zvyšují u žáků pozornost, soustředěnost a intenzivní logicko-myšlenkové postupy. 

Žákům umožňují uvědoměle ovládnout základní pojmy a závěry na základě aktivní 

myšlenkové činnosti. 

Umožňují učiteli diferencovat žáky vzhledem k jejich: 

• pracovnímu tempu, 

• výkonu, 

• aktivitě, 

• zodpovědnosti, 

• spolupráci, 

• postojům a dosaženému prospěchu. 

Při realizaci problémové metody je zapotřebí součinnost učitele a žáka během 

celého vyučování. Učitel žákům vhodným způsobem zadává problémovou úlohu, 

vytváří řetěz problémových situací. V průběhu řešení sleduje u žáků zběhlost v řešení  

a práci, jistotu při vyslovování soudů a definování, analýzu východiskových údajů, 

distribuci chyb a práci s literaturou. Současně usměrňuje hledací činnost žáků  

při zjišťování a hledání řešení, ověřování správnosti řešení, organizaci práce  

a zobecňování a využití získaných poznatků. Také formuluje problémy do otázek a žáky 

na problém motivuje a fixuje. Žák provádí zjištění existence problému, snaží se v něm 

zorientovat, analyzuje jej a rozebírá problémové situace. Také formuluje problém, 

stanovuje hypotézy, které následně ověřuje a zdokonaluje řešení. Jeho úkolem  

je zpracovat komplexní řešení problému, posoudit řešení a využití poznatků. Následně 

si zařadí samostatně získané poznatky do systému již známých poznatků. 
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Z analýzy celkové činnosti učitele a žáka vyplývá, že učitel má největší práci  

při uvádění žáků do problému, kdežto žáci ji mají při zobecňování závěrů problému. 

Toto uvádí obrázek 2 ( 13, s. 42). 

 

Obrázek 2: Participace na řešení problémové úlohy  
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4  Metody řešení problémů 

Problémem může být cokoli, jakákoliv situace, kterou je možné řešit různými 

způsoby. Ty ve své publikaci uvádí např. F. Mošna a Z. Rádl ( 13, s. 39-49). 

 

4.1  Metody problémového výkladu 

Tyto metody jsou charakteristické aktivitou žáků. Ti se postupně seznamují 

s analýzou problémů a způsoby jejich řešení. Učitel nastoluje problémy a s jejich 

řešením seznamuje žáky. Žáci se identifikují s postupy řešení.  

 

4.2  Metody heuristické 

Tyto metody se též nazývají metodami samostatného řešení problému.  

Je pro ně typická iniciativa žáků a maximální samostatnost při řešení problémové úlohy 

a situace. Problémová situace je vybírána z životních zkušeností žáků tak,  

aby pro ně představovala určitou obtíž. Žák při řešení problémové úlohy musí využít 

dosavadních znalostí a zkušeností, provádí výzkumné a poznávací činnosti a objevuje 

nové poznatky. Rozvíjí si také myšlení a ostatní poznávací procesy. 

„K intelektovým činnostem heuristické povahy patří např.: 

• orientace v cílech činnosti, hledání, prověřování a určování 

pravdivosti dat, soupis dat, podmínek a parametrů - zadávání parametrů 

pro určitý námět, jako je četnost a velikost působících sil, spotřeba 

materiálu, zkoušky a opravy,  

• formulace problému, otázek, hypotéz, stanovení teoretických 

východisek, projektování řešení - stanovení a zdůvodnění zadání nového 

konstrukčního úkolu (při vstupní oponentuře) nebo vysvětlení dílčích 

zadání specialistům v konstrukcích, 

• analytické postupy, analýza cílů, metod, prostředků, eliminace prvků, 

určení klíčového problému - studium každého úkolu, aby konstruktér 

dobře porozuměl požadavkům zadání, znal všechny vzájemné vazby  
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a poznal klíčový problém, rozdělil si řešení podle částí výrobku a jejich 

funkce, 

• překonávání osobních bariér, schematického myšlení, návyků, 

odolávání stresu - odolávání výsměchu, když prototyp ještě dobře 

nefunguje, 

• střídání činnosti, prostředků, prostředí - střídání výpočtů s kreslením 

a projednáváním ve výrobě, používání prostředků jako elektronická 

kalkulačka nebo programátory různých parametrů, 

• využití přestávky k novým nápadům - dovolená, víkend, spánek, 

pracovní přestávka, jiná činnost, pohybová přestávka, rozhovor, poslech 

hudby, četba, vedení diskuse, dialog, zaujetí určitého stanoviska  

v tvůrčím kolektivu, 

• komunikace při řešení, řešení problému v živé diskusi ve dvojici,  

v kolektivu, písemná diskuse, vedení diskuse, rozhovoru - při řešení, 

které je nové a konstruktér si není jist všemi argumenty, je komunikace  

s vhodným partnerem nutná a účelná. Probírají se výhody a nevýhody 

jednotlivých řešení (např. složitý svařený předmět), 

• řešení problému v různém prostředí a v různých podmínkách (věk, 

zaměření, vztah druhých osob) - velmi dobře se jednotlivé případy řeší 

metodou hodnotové analýzy v týmu sestaveném z pracovníků majících 

přiměřeně stejný věk, funkční postavení i tvůrčí schopnosti a jsou stejně 

motivováni. V opačných případech bývá výsledek obvykle negativní“ 

( 13, s. 44-47). 

Tato metoda je časově náročná, nadaní žáci pracují rychleji a ti pomalejší  

či méně nadaní si mohou vytvořit komplex méněcennosti, pokud si pravidelně ověřují 

svou nízkou schopnost poznávat a objevovat. Pro svou organizační a didaktickou 

složitost je vhodná pro zkušené učitele. Díky ní je možné zvýšit efektivnost vyučování  

a využít ji při modernizačním úsilí učitelů. 
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4.3  Tvořivý způsob řešení problémů  

Existuje větší počet metod pro podněcování tvořivého způsobu řešení problémů. 

Do značné míry jsou ověřeny v praxi. Některé z nich jsou uvedeny níže: 

• formulování otázek – formulováním otázky začíná každé řešení 

problému a jeho úspěšné vyřešení závisí na její správné a výstižné 

formulaci, 

• produkování většího počtu nápadů, návrhů a hypotéz  

– při formulování většího množství hypotéz řešení nemusí být první 

z nich vhodná, a proto si z většího počtu můžeme posléze vybrat ten 

nejlepší, 

• motivace k produkování nápadů – k rozvíjení tvořivého způsobu 

řešení problémů je zapotřebí odstranit, v současné škole zcela běžnou, 

atmosféru strachu a úzkosti z formulování otázek, produkování nápadů  

a řešení problémů, 

• přehled údajů a jejich třídění – problémy, které vyžadují tvůrčí řešení, 

zpravidla bývají složité a zahrnují mnoho různých údajů, aspektů  

a vztahů, jejichž zanedbání ztěžuje úspěšné řešení, 

• překonání tradičního pohledu na jevy – tato metoda tvůrčího způsobu 

řešení problémů spočívá v tom, že je potřebné se oprostit od tradičního 

pohledu na skutečnost a na věc se podívat jinak, 

• divoké nápady – jedná se o neobvyklé a často i extrémní návrhy,  

které pomáhají překonat tradiční pohled na jevy, 

• analogie – představuje častý postup pro tvůrčí řešení problému; využívá 

se zkušeností z řešení podobného případu, což sice umožňuje dopustit se 

chyby, ale z tohoto důvodu následují další fáze řešení, ve kterých probíhá 

ověření a kontrola, 

• řešení rozporů, dialog, diskuse, řešení problému ve skupině  

– při řešení problémů se formulují protichůdné názory a hledá se jejich 
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řešení; k tomuto účelu slouží diskuse či dialog, který může vést řešitel 

sám se sebou, nahlas či formou psané řeči; snazší ovšem bývá diskuse 

více osob (především při řešení obtížnějších problémů), 

• bezděčné asociace – k nalezení tvůrčího řešení problému je potřebné 

uvést prvky situace do neobvyklého vztahu, případně do neobvyklé 

situace ( 10, s. 259). 

 „Rozvíjení tvořivosti je zaměřeno na celou osobnost a na její nejrůznější 

aspekty. Zahrnuje: 

• seznámení s poznatky o řešení problémů, o tvoření, 

• seznámení se souborem dílčích postupů, metod řešení problémů, výcvik 

v nich, osvojení dovedností a rozvinutí operací, 

• navozování stavů příznivých pro řešení problémů a pro tvoření, osvojení 

dovedností a návyku vyvolávat takové stavy, 

• výsledkem je i celkové formování způsobu života příznivého pro tvoření, 

formování motivace, schopností, rysů osobnosti, sebepoznání  

a autoregulace. 

Rozvíjení tvořivosti patří k momentům završujícím vzdělání a výchovu, 

rozvíjení osobnosti“ ( 10, s. 261). 

 

4.4  Brainstorming 

Většina z výše uvedených technik v kapitole  4.3  je sloučena v metodě 

brainstorming  (burza nápadů, bouře mozků). Od roku 1953 ji vyvíjel A. Osborn.  

Tato technika spočívá v řešení problémů prostřednictvím nápadů vyslovovaných 

jednotlivými řešiteli. Hlavní zásady, které je nutné dodržet při využití této metody, jsou: 

• problém formulovat otázkou, 

• podávat návrhy řešení stručně a bez kritizování ostatních návrhů, kritika 

se odkládá na pozdější dobu, 
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• čím více návrhů, tím lépe, 

• uvádět vše, co člověka napadá, včetně divokých nápadů, 

• uvádět vlastní nápady i modifikovat nápady druhých, rozvíjet  

je a slučovat, 

• každý návrh se zapisuje na tabuli a nezaznamenává se autorství  

( 6, s. 192). 

Průběh brainstormingu: 

1. Fáze - vyprodukování co největšího množství nápadů na řešení daného 

problému. Nesmíme žádný návrh kritizovat. Je třeba žáky podněcovat  

k přemýšlení. Tato část může být realizována dvěma způsoby: 

• žáci si sednou do kruhu a každý žák postupně dostane slovo  

a může říct svou myšlenku (strukturovaný přístup), 

• každý žák může spontánně vyjádřit svůj nápad (nestrukturovaný 

přístup). 

Vše zaznamenáváme na tabuli nebo na papír. 

2. Fáze - hodnocení nápadů. Posuzujeme využitelnost vymyšlených řešení. 

Návrhy se vystaví tak, aby je viděli všichni žáci a mohli si je kdykoliv 

připomenout. V této fázi se uplatňuje kritické myšlení, posuzuje  

se užitečnost, složitost a reálnost navrhovaných řešení ( 14, s. 13-14). 

Mezi výhody této metody patří fakt, že umožňuje snáze nalézt originální řešení, 

vytvořit co největší množství myšlenek a hypotéz, ale také odstraňuje různé psychické 

bariéry, vytváří kladný motiv u všech zúčastněných žáků a učí žáky k toleranci  

a přijímání cizího názoru.  
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5  Modely řešení problémů   

Existuje více možností řešení problémů. Problémovým situacím a jejich 

kategorizaci podle postupů při řešení se ve své práci zabývá např. F. Mošna a Z. Rádl 

( 13, s. 13-26), J. Skalková ( 6, s. 158-159) a J. Čáp ( 10, s. 257-261). 

 

5.1  Behavioristický model řešení problémů 

Behavioristi za něj považovali řešení pokusem a omylem, které uvádí  

obrázek 3 ( 15, s. 63). Z něj vyplývá, že vylučuje záměrnou činnost žáků. Podnět 

neposkytuje strategii vhodnou ke zdokonalování chování žáků při řešení problémů. 

 

Obrázek 3: Behavioristický model řešení problému  

 

5.2  Kognitivní model řešení problémů 

Kognitivní model na obrázku 4 ( 13, s. 14) se již soustředí na tři podstatné fáze 

řešení problémů. Jedná se o diagnostickou fázi, ve které se vyvíjí a vyjasňuje pochopení 

problému, dále o fázi analytickou, ve které se vyvíjejí hypotézy řešení, a následně o fázi 

řešení, v níž se rozhoduje o nejlepší volbě předložených alternativ. Tento model 

zahrnuje mentální proces učení, který se užívá při řešení problémů. Jsou v něm také 

obsaženy všechny kritické složky, které jsou pod přímým vlivem učitele. Jedná  

se o postoje, hodnocení, zvyky či domněnky žáků, jejich chování, ale také všechny 

psychomotorické činnosti atd. 
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Obrázek 4: Kognitivní model řešení problémů  

 

5.3  Lineární model řešení problémů 

Lineární model řešení problémů vznikl na základě oddělení hodnocení 

z kognitivního modelu řešení problémů (obrázek 4), čímž vznikl čtyřfázový lineární 

model řešení problémů, který se následně rozvinul do sedmifázového, znázorněného  

na obrázku 5 ( 13, s. 15). V tomto modelu se proces řešení problému pohybuje  

od ideálního řešení k aplikaci. Učitel svůj vliv uplatňuje ve všech sedmi rovinách,  

nebo jen v některé z nich. Jeho činnost spočívá v kladení otázek, zpevňování učiva  

a pomáhání vytvářet soudy v myšlení žáků. Tradiční metoda lineárního řešení nebere 

ohled na žákovy schopnosti.  
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Obrázek 5: Sedmifázový lineární model řešení problémů  

 

V roce 1984 byl zaveden model IDEAL. Jedná se o zjednodušený lineární model 

řešení problémů, jehož název vychází z prvních písmen slov, která označují jednotlivé 

kroky: ( 15, s. 69) 

I = identifikace problému – čili naučit žáky určit problémy, 

D = definovat – čili popsat problém – vyjasnění hranic problému, 
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E = exploratace a evidence různých alternativních přístupů, jejich analýza  

a hodnocení, 

A = aktivní činnosti, které jsou použité v logických krocích, a které zapříčiňují 

 určité postoje, 

L = laboratorní práce – jak plánovat práci řešení prototypu. 

 

5.4  Lineární model řešení problémů s cyklickými odbočkami 

Od klasického lineárního modelu řešení se ustoupilo z toho důvodu, že praxe 

vyžadovala, aby byla možnost postup opravit v okamžiku, kdy se stala chyba. Model 

takového algoritmu problémového řešení znázorňuje obrázek 6 ( 13, s. 24-25). 

Při řešení problémů pomocí tohoto modelu se postupuje v jednotlivých fázích: 

• „ fáze 1: Po stanovení úkolu se provádí analýza situace. Zjišťuje se,  

zda je znění úkolu úplné. Není-li, vracíme se k začátku a vzniká první 

odbočka. Také analýza nemusí být úplná; v tom případě se musíme vrátit 

na počátek analýzy a vzniká odbočka II. 

• fáze 2: Je-li analýza situace dobrá, vzniká další otázka: je nutno 

stanovený úkol modifikovat? Jestliže ano, vzniká třetí odbočka,  

která vede opět až na počátek ke stanovení úkolu. 

• fáze 3: Jestliže není nutno stanovený úkol modifikovat, začínají  

se shromažďovat fakta – podklady. Pak vzniká další rozhodovací blok 

algoritmu řešení: jsou všechny podklady k dispozici? Nejsou-li a je-li je 

možno získat, vzniká čtvrtá odbočka, kterou se vracíme k jejich 

shromáždění. 

• fáze 4: Jsou-li všechny podklady, začneme měřit všechny podkladové 

hodnoty. A i zde se může stát, že nám měření nestačí a bude potřeba znát 

další parametry. V okamžiku, kdy je možné tyto parametry získat 

měřením, provádíme další měření a vracíme se vlastně odbočkou V 

k počátku shromažďování podkladů. Může se ovšem stát, že další 
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podklady nemůžeme získat a úloha je tedy naprosto nereálná. Totéž platí 

v okamžiku, kdy parametry nezle získat měřením. 

• fáze 5: Není-li potřeba dalších parametrů, začne se formulovat problém  

a opět existuje rozhodovací situace, zda se vyskytují další možnosti 

řešení, nebo vůbec nějaké. Při tomto rozhodnutí můžeme narazit na to,  

že zadání bylo chybné a je třeba se odbočkou VI vrátit k počátku.  

Také se může stát, že je chybná analýza a odbočkou VII se vracíme 

k analýze situace. 

• fáze 6: Je-li možnost řešení reálná, stojíme před výběrem vhodné 

metody. Zde v tomto jednoduchém algoritmu byla vynechána variabilita 

různých metod a jejich kombinací. Ve skutečnosti je to opět jeden 

z velmi rozsáhlých uzlů, který může být řešen odbočkami. Po výběru 

metody přecházíme k vlastnímu řešení úkolu. Uděláme-li chybu v řešení, 

můžeme se odbočkou VIII vracet k počátku řešení. 

• fáze 7: Může být ovšem také chyba ve výběru metody a pak je třeba  

se odbočkou IX vrátit k výběru metody. 

• fáze 8: Není-li chyba ani v řešení, ani ve výběru, můžeme řešení 

zhodnotit. Je-li výsledek dobrý, je řešení problému ukončeno. Výsledek 

může být chybný, a pak je třeba vrátit se buď k chybné analýze (odbočka 

X), anebo k chybnému zadání (odbočka XI). Také se může stát, že úloha 

je neřešitelná a je třeba program ukončit. Může se ovšem stát,  

že výsledek sice není dobrý, ale že jsme objevili nějakou cestu,  

kterou můžeme zpřesnit zadání úkolu, a vracíme se tedy odbočkou XII 

až k začátku“ ( 13, s. 26). 
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Obrázek 6: Lineární řešení s cyklickými odbočkami  
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6  Typy problémových úloh 

Problematikou dělení problémových úloh se ve svých publikacích zabývá  

např. W. Okoń ( 3 s. 77-93), J. Vyšín ( 12 27 s. 5-6) a M. Kličková ( 11, s. 31-34). 

Aby mohl učitel rozpracovat učivo do systému problémových úloh a úspěšně  

je využívat ve vyučování, měl by být seznámen s typy problémových úloh, se kterými je 

možné se setkat. Každou problémovou úlohu je možné zařadit do typologie 

problémových úloh. Níže je uvedeno několik různých rozlišení typů úloh. Velmi 

zajímavé rozlišení dle Okońe uvádí obrázek 7 ( 3, s. 93). 

 

Obrázek 7: Typy problémových úloh 

 

„Uzavřený problém je příležitostí k uplatnění určitého zákona, poučky  

nebo metody. Dané i hledané prvky jsou zcela přesně určeny. Žák začne s řešením 

tehdy, je-li seznámen s technikou řešení. 

Otevřený problém poskytuje interpretační volnost. Dovoluje různé způsoby 

řešení a žák hledá způsob nejefektivnější“ ( 11, s. 31). 
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„Problémové úkoly je možno rozdělovat na takové, v kterých se vyskytuje 

pouze jedna obtíž, jejíž překonávání se rovná současně vyřešení problému, a takové, 

ve kterých se vyskytuje postupně několik obtíží, jež je nutno postupně a metodicky 

překonávat, aby mohlo být nalezeno konečné řešení problému“ ( 3, s. 77). 

Další, kdo nám nabízí své rozdělení problémových úloh je M. Kličková  

( 11, s. 33). Ta rozlišuje problémové úlohy podle zadání na:  

1. Black box – tzv. černá skříňka 

V zadání je vynechána jistá funkční část soustavy. Na základě zadaných 

parametrů a popsané funkce žák určuje, co je v černé skříňce skryto.  

2. Úloha typu konfrontace 

Vyučující formuluje alespoň dvě stejně věrohodné teorie. Žáci provádějí 

rozbor a uspořádání faktů, usuzují na správnost teorie, vyslovují 

hypotézu o správnosti a snaží se ji dokázat.  

3. Paradoxy a sofismy 

Žáci zdůvodňují zdánlivý rozpor mezi zákonem a běžným jevem  

nebo tvrzením. Odhalují obratnou manipulaci s fakty, kterou bylo 

způsobeno, že ze zcela logických předpokladů byl vyvozen evidentní 

nesmysl.  

4. Úlohy samostatně sestavované 

Jsou zadány podrobně podmínky úkolu a žák samostatně formuluje 

problém.  

5. Předvídání výsledku experimentu 

Žák provádí myšlenkovou analýzu experimentu, analyzuje podmínky  

a snaží se formulovat závěry.  

 

Užitečné, ale méně podrobné je dělení problémových úloh podle J. Vyšína  

( 27, s. 5-6) na úlohy stavěné před žáka zvnějška a úlohy tvořené žákem. 

„Z hlediska přípravy učitele na vyučování se jeví jako velmi názorné dělení úloh 

na ty, které jsou motivem pro osvojování nových poznatků, a na ty, které ukazují účel 
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osvojování těchto poznatků a jejich užití, tedy vytvářejí u žáka jistotu, že poznání jedné 

věci otevře cestu k poznání zatím nedostupného“ ( 11, s. 33). 

Jednoduché, přehledné a především užitečné schéma problémových úloh  

pro běžnou praxi učitele nám znázorňuje obrázek 8. Tento obrázek využívá dělení 

problémových úloh podle formální stavby a podle myšlenkové činnosti žáka při řešení 

( 11, s. 34). 

 

Obrázek 8: Třídění problémových úloh 
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Využití problémových úloh ve vyučování na základních školách se věnoval  

i polský autor J. Kozielecki. Ten rozlišoval problémové úlohy podle toho,  

jaká východiska jsou dána na počátku zadání. Podle tohoto kritéria rozděloval 

problémové úlohy na ( 11, s. 32):  

• jsou dány všechny potřebné informace, cíl je jasný, řešení jednoznačné, 

• jsou dány potřebné informace i cíl, ale řešení není jednoznačné, 

• informace o počátečním stavu jsou částečně nedostupné, cíl je jasně 

určen, řešení je jednoznačné, 

• nejsou dány potřebné informace ani cíl není určen jednoznačně. 

Problémovými úlohami a situacemi se zabýval také A. M. Maťuškin. Kritériem, 

dle nějž A. M. Maťuškin problémové situace třídí, je charakter úkonu vedoucího 

k jejímu řešení. Struktura úkonu zahrnuje: cíl, způsob a podmínky úkonu ( 16, s. 25). 

Problémová učební úloha potom může neznámou obsahovat v oblasti cíle, způsobu 

či podmínky úkonu ( 17, s. 16).  

Podle toho jsou rozlišovány tři typy problémových situací, které navozují 

odpovídající problémovou učební úlohou: 

1. Problémové učební úlohy teoretické povahy. Jde o problémové učební 

úlohy s neznámou v oblasti cíle úkonu (mají zpravidla teoretickou 

povahu). Cílem úkonu je objevení zákonitosti daného jevu, nalezení nové 

souvislosti, získání nového poznatku, nevyhnutelného pro vysvětlení 

daného jevu nebo pro důkaz pravdivosti vyslovené hypotézy. Stejného 

druhu jsou problémové učební úlohy vyplývající ze situace připravené 

žákovskými nebo demonstračními pokusy vedoucí k objevení  

a pochopení. 

2.  Problémové učební úlohy praktické povahy. Jde o problémové učební 

úlohy s neznámou v oblasti způsobu úkonu (mají často praktickou 

povahu). Cíl úkonu je známý, neznámý je způsob uskutečnění 

praktického nebo intelektuálního úkonu. K problémovým situacím 
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tohoto druhu mohou ve vyučování patřit situace s požadavkem něco 

vypočítat, určit, experimentálně ověřit, sestrojit apod. 

3. Problémové učební úlohy konstrukční povahy. Jde o problémové 

učební úlohy s neznámou v oblasti podmínek úkonu, jsou používány 

často, zpravidla při nácviku úkonu v měnících se podmínkách zadání, 

pokud si už žák osvojil základní princip a způsob splnění úkonu. 

K tomuto typu problémových učebních úloh patří některé situace 

vznikající při vytváření intelektuálních dovedností, zručností a návyků 

např. při práci s měřicími přístroji, při zapojování složitějších 

elektrických obvodů apod. ( 17, s. 16). 
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7  Procesy při řešení problémů, jejich stádia a schémata 

řešení 

Problematikou řešení problémů a úloh se ve své publikaci zabývají např. J. Čáp 

( 10, s. 221-240), L. N. Landa ( 18, s. 45-72) a P. J. Gaľperin ( 19). 

 

7.1  Dílčí procesy při řešení úloh 

Člověk ve svém životě používá vědomosti, dovednosti a řeší problémy. 

Problémy a jim odpovídající intelektové dovednosti jsou rozmanité a závislé  

na učebních předmětech a vědních oborech.  

Řešení problému začíná rozborem úlohy. Jedná se o prvotní seznámení s úlohou, 

zjištění toho, co se hledá nebo požaduje, co je k tomu k dispozici atp. V této fázi 

dochází k analýze, tedy rozlišení jednotlivých prvků úlohy. Rozbor úlohy je velmi 

důležitý a je podmínkou správného řešení. Zkušený člověk zvládne tuto fázi v poměrně 

krátkém čase, kdežto začátečník potřebuje času více. Člověk, který se teprve učí 

identifikovat úlohu, k tomu potřebuje metodický postup. Metodický postup, který má 

formu hry, uvádí např. L. N. Landa ve své publikaci ( 18, s. 45-72). Žáci díky němu 

dojdou k závěru, že pro rozbor úlohy musí znát znaky jevů, ujasnit si logickou strukturu 

znaků a podle této struktury ověřovat znaky identifikovaného jevu. „Nejrozmanitější 

úlohy se řeší tím způsobem, že se nejprve snažíme identifikovat úlohu, tj. zařadit  

ji do třídy úloh“ ( 10, s. 222). K rozboru úlohy napomáhá série otázek, které klade sám 

řešitel. Např. se jedná o otázky typu: 

• „Setkal jsem se již s touto úlohou? Přesně s tou, nebo s velmi podobnou? 

• Do které třídy úloh patří řešená úloha, jak se nazývají a řeší úlohy této 

třídy? Kterých poznatků, pravidel, pouček, zákonů se užívá při řešení 

úloh této třídy? 

• Je to skutečně úloha této třídy? Které znaky jsou podstatné pro tuto třídu 

úloh? Vyskytují se tyto znaky u úlohy, kterou teď mám řešit? Nepatří  

do některé jiné třídy úloh? 
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• Mohl bych danou úlohu přeformulovat, transformovat tak, abych ji mohl 

snáze zařadit do některé třídy úloh, kterou znám? 

• V případě, že řešenou úlohu nemohu zařadit do žádné třídy úloh,  

které znám, je to úloha pro mne nová a vyžaduje tvůrčí řešení.  

V tom případě si kladu otázku: Kterých heuristických postupů mohu 

užít?“ ( 10, s. 222-223). 

K řešení problémů se využívá nejčastěji analýza (rozbor, rozklad), syntéza 

(sjednocení), srovnávání, abstrakce (zjišťování obecné, podstatné vlastnosti a jevu)  

a konkretizace (upřesnění). Při všech těchto procesech si žák musí zároveň vybavit  

a využít vědomosti, které si dříve osvojil. Činitelé, kteří ovlivňují vybavování 

vědomostí, které odpovídají řešené úloze, jsou především: 

• „osvojování vědomostí bylo spojeno zároveň s jejich užitím při řešení 

úloh, 

• žák si tedy v předchozí zkušenosti spojil jednotlivé pojmy a principy 

s příslušnou třídou úloh, vytvořily se u něho spoje, asociace mezi 

podstatnými znaky, které charakterizují tuto třídu úloh na rozdíl  

od jiných tříd, a mezi vědeckými pojmy a principy, 

• žák se cvičil ve využití tohoto vztahu, v užívání vědomostí při řešení 

úloh, 

• navíc záleží na podmínkách přítomného stavu žáka (emočních, 

zdravotních atd.)“ ( 10, s. 223). 

V některých případech je potřeba úlohu přeformulovat, jelikož není zjevná její 

podstata. Jde tedy o to upravit formulaci úlohy podle určitých pravidel tak, aby pak bylo 

možné její vyřešení. Jedním z druhů přeformulování úlohy je modelování. Jedná  

se o postup, kdy úlohu nahradíme modelem, který je jednodušší a přístupnější k řešení 

úlohy. Modely mohou být matematické, mechanické, hydraulické, elektrické atp. 

Modelování se užívá ke zkoumání systémů s nevhodnými rozměry, systémů 

nepřístupných pro přímé pozorování, nebo v případě, kdy systém ještě nebyl realizován. 

Postupy přeformulování úloh se týkají „užití libovolného vědního oboru při řešení úloh, 
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zejména praktických“ ( 10, s. 224). Aby bylo možné využít poznatky vědního oboru, 

musíme nejprve úlohu přeformulovat do jazyka tohoto vědního oboru, využít jeho 

odborných termínů a pojmů. Tím se vybaví další pojmy a vztahy mezi nimi, poučky  

a zákony a tím se nám umožní další kroky v řešení úlohy. 

 

7.2  Vývojová stadia v řešení úloh 

Děti zákonitě řeší problémy jiným způsobem než dospělí. U dospělého probíhá 

takové řešení formou vnitřního myšlenkového procesu, kterým posléze vyjádří slovně 

nebo graficky výsledek. Děti nejprve řeší problém manipulací s předměty, poté přechází 

k hlasité řeči a následně mohou využít vnitřního myšlenkového procesu. 

„Piaget viděl vývoj intelektových schopností jako čtyři etapy, přičemž každá 

z nich znamená objevení se nových schopností, které umožňují velkou reorganizaci 

dětského myšlení. Vývoj závisí z velké části na aktivní interakci dítěte  

s prostředím - vědomosti vycházejí z činnosti“ ( 20, s. 1). Předškolní věk, kdy dítě ještě 

nemá rozvinutý systém logických operací, nazývá obdobím předoperačním. Dítě 

v tomto období řeší problémy, chápe vztahy, ale vždy svým způsobem. Tedy 

prostřednictvím manipulace s předměty. Dítě je schopno se soustředit na jednu 

vlastnost, ale musí být nápadná, a podle ní předměty třídit. Nedovede však utřídit 

předměty podle jiných vlastností, protože není schopno si jejich přítomnost uvědomit. 

Období prvního stupně základní školy charakterizuje jako stadium konkrétních 

operací. Dítě v tomto období dovede spojit různé aspekty a poznávací procesy, 

pochopit reverzibilitu (vratnost) pohybových manipulací a myšlenkových operací  

a rozlišit celek a část. V jedenácti letech dítě přechází do období formálních operací. 

V tomto stadiu je dítě schopno hypoteticko-deduktivního usuzování, jeho myšlení se 

stává systematické a abstraktní. Je schopné testovat hypotézy a ztvárňovat pojmy 

nezávisle na fyzikální realitě ( 10, s. 227-228;  20, s. 1-3). 

Operace nejsou izolované, ale naopak navzájem spojené ve složitější operační 

strukturu. Vznikají interiorizací (zvnitřněním) vnějších manipulací. Operace mohou 

probíhat oběma směry. Je tedy možná jejich vratnost, inverze. Jedná se např. o analýzu 

a syntézu, abstrakci a konkretizaci, indukci a dedukci atd. Přechod z jednoho stadia  
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do druhého je umožněn díky zrání nervových struktur, učením dítěte a jeho kontakt 

s jinými lidmi a přejímání sociální zkušenosti. Velmi zde tedy závisí na sociokulturních 

a výchovných podmínkách, které mohou zrychlit nebo zpomalit vývoj operací. 

P. J. Gaľperin uvádí ( 19, s. 6-10), že žák při řešení úlohy prochází etapami  

od vnější pohybové činnosti s předměty přes hlasitou řeč k vnitřní řeči a k vnitřnímu 

myšlenkovému procesu. Na začátku tohoto procesu, který se nazývá interiorizace,  

je materiální (pohybová manipulace s předměty) nebo materializovaná (činnost 

s pomocí maket, schémat, grafů apod.) činnost. Ve stadiu vnější hlasité řeči je důležité, 

aby žák vnímal příslušné předměty nebo si je dobře představoval. Ve formě řešení 

úkolů prostřednictvím vnitřní řeči dochází k automatizaci některých částí postupu. 

Gaľperin tedy rozlišuje tři znaky ve vývoji řešení problému. Jedná se o: 

1. interiorizaci, 

2. zkracování postupu, 

3. automatizaci. 

Jak u Gaľperina, tak i Piageta má důležitý význam motivace žáků, především 

vnitřní a individuální přístup k žákům.  

„Také v dalším vývoji žáků i v dospělosti je důležitá vnější manipulace 

s předměty (nebo alespoň s modely a schématy) i hlasitá řeč; navrácení  

na tyto vývojově starší etapy pomáhá překonat obtíže v řešení problémů a mnohdy 

přispěje k překonání domnělého nedostatku intelektových schopností žáka“ ( 10, s. 233). 

 

7.3  Schéma řešení 

Pod pojmem schéma řešení rozumíme program, jakýsi předpis či šablonu 

postupu, který určuje výběr a pořadí dílčích operací k řešení určité třídy úloh. Umožňuje 

rychlejší, kvalitnější a zároveň snazší vykonávání činnosti. Tím se zmenšuje počet 

případných chyb a zdlouhavé rozmýšlení a volba dalšího postupu. Abychom se mohli 

soustředit na náročnější momenty v postupu řešení, je potřeba dostatečně procvičit 

schéma řešení. Schémata řešení umožní vykonávat řadu činností zcela automaticky  

a máme dostatek času a energie na náročnější činnosti. Schémata řešení jsou  
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pro začátečníka podrobnější než pro pokročilejšího řešitele. Vyjadřují se formou 

vývojového diagramu (obrázek 9). Ten představuje pořadí kroků a modifikace postupu 

podle podmínek, volbu mezi různými postupy a nezbytné návraty k některému 

z předchozích kroků. Někdy je možné se setkat s termínem algoritmus, čímž  

je myšleno podrobné schéma řešení. L. N. Landa ( 18, s. 101-116) rozlišil algoritmy  

na identifikační, které pomáhají identifikovat úlohu, a transformační, které slouží 

k identifikačnímu zařazení úlohy do určité třídy a jedná se o běžná schémata řešení.  

Ke správnému vyřešení úlohy často vede několik různých postupů. Z tohoto důvodu  

je potřeba mezi nimi vybrat ten, který je v daném okamžiku nejracionálnější. 

Algoritmy tedy mimo jiné pomáhají řešiteli lépe a snáze řešit úlohy. Také však 

pomáhají rozvinout obecné metody myšlení. Tím, že vedou k úspěchu, působí také  

na motivaci k řešení úlohy. 

 

Obrázek 9: Postup řešení úlohy vyjádřený vývojovým diagramem 
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8   Vyučovací hodina 

Problematikou vyučovací hodiny a vyučovací hodiny s problémovým 

vyučováním se zabývá např. D. O. Lordkipanidze ( 21), L. Mojžíšek ( 22) a J. Matyášek 

( 23, s. 235). 

Základní organizační formou vyučování je ve škole vyučovací hodina. V rámci 

vyučovací hodiny učitel pracuje se žáky buď ve třídě, nebo v jiném, školou zvoleném, 

prostředí. Během ní jsou využity vyučovací metody, techniky a postupy, které mají  

za cíl naučit žáka novému učivu. Jedná se tedy o relativně uzavřený útvar, ve kterém se 

organizuje učební práce objektu a subjektu vyučování a výchovy. Systémem 

vyučovacích hodin rozumíme na sebe navzájem navazující vyučovací hodiny. V našich 

podmínkách trvá vyučovací hodina zpravidla 45 minut a práce žáků probíhá  

pod vedením učitele. Vyučovací hodiny se střídají podle rozvrhu.  

Podle D. O. Lordkipanidzeho je vyučovací hodina charakteristická těmito rysy: 

• „t řídou s pevným a neměnícím se složením žáků, 

• organizací vyučování s přesně stanovenou dobou, podle pevného rozvrhu 

a se zřetelem k racionálnímu a plánovitému střídání jednotlivých 

předmětů, 

• současnou prací učitele s celou třídou na jedné a téže otázce vyučování, 

• vedoucí úlohou učitele v celém postupu výchovy a vyučování“  

( 21, s. 94). 

Vyučovací hodina je ve svém průběhu, organizaci a celkovém charakteru závislá 

na mnoha faktorech. Jedná se např. o: 

• „cíle vyučování a výchovy, 

• obsah vyučování a výchovy, 

• typ školy, výchovně vzdělávací instituce, v níž je vyučovací hodina 

realizována, 

• současný stav rozvoje pedagogických a dalších věd, 
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• žák a jeho osobnost, 

• třídní kolektiv, 

• učitel a jeho osobnost, 

• vzájemná interakce mezi učitelem a žákem, 

• předcházející a následující vyučovací proces, 

• školská soustava, 

• vyučovací a výchovné metody použité ve vyučovací hodině, 

• uplatnění vyučovacích a výchovných principů ve vyučovací hodině, 

• materiální podmínky ve třídě, ve škole, v níž je hodina realizována, 

• spolupráce školy s rodinou, s veřejností“ ( 22, s. 15-17). 

Optimální podmínky pro učební činnost žáků, které se navzájem ovlivňují  

a „týkají se všech elementů učení, tedy učícího se jedince, učitele, učiva, prostředí,  

ve kterém k učení dochází, procesu učení a metod učení“ ( 24, s. 107) je možné vyjádřit 

jako: 

• vnitřní podmínky, které se týkají učícího se jedince (dosavadní životní 

zkušenosti, vědomosti, dovednosti, zájmy, morální vlastnosti, tělesný 

stav, vyhovující motivace atd.), 

• vnější podmínky (vhodné prostředí školy, materiální vybavení, 

vyhovující fyzikální klima ve třídě, prostornost, teplota a vlhkost 

vzduchu, osvětlení, klima třídy a školy, vliv rodiny, pozice žáka ve třídě, 

interakce učitel – žák atd.). 

F. Horák ( 25, s. 59) uvádí tyto typy vyučovacích hodin: 

• „hodiny přípravy žáků na osvojování nových vědomostí a dovedností, 

• hodiny osvojování nových vědomostí, 

• hodiny osvojování a upevňování dovedností, 

• hodiny použití vědomostí a dovedností v praxi, 



 43 

• hodiny zkoušení a hodnocení, 

• hodiny práce s filmem a televizí, 

• hodiny práce s programovaným textem, s učebnicí, 

• hodiny samostatné práce, 

• hodiny ve speciálních učebnách nebo v laboratořích, 

• hodiny v dílnách a na školním pozemku, 

• hodiny ve výrobních zařízeních, 

• hodiny s exkurzí nebo vycházkou, 

• hodiny na školách s menším počtem tříd, 

• hodiny skupinového vyučování, 

• hodiny problémového vyučování“. 

 

8.1  Vyučovací hodina heuristické povahy 

Vyučovací hodina heuristické povahy, při níž probíhá počáteční seznamování 

s novými poznatky a jejich osvojování, se vyznačuje samostatností žáka. Při této 

vyučovací hodině se posiluje uvědomělý přístup k poznání a aktivita žáka,  

který do objevování nových poznatků zapojí celou osobnost a myšlení, což následně 

vede k lepšímu zapamatování a prožití nového učiva. Kupisiewicz ( 4) již na počátku  

60. let 19. století doporučoval, aby se ve vyučovací hodině tohoto typu uskutečňovalo 

heuristické schéma zpracování učiva. Vyučovací hodina heuristického vyučování,  

při níž dochází k seznamování s novými poznatky je blízká vyučovacím hodinám 

s experimenty a laboratorními pracemi. V takovéto vyučovací hodině učitel méně 

hovoří a o to více staví před žáky problémy a dotazuje se jich. Žáci opouští pozici 

pouhých posluchačů výkladu nového učiva a aktivně hledají odpověď na učitelovu 

otázku. Během vyučovací hodiny žáci vymýšlí mnoho úvah, hypotéz a ověřují je. Nové 

učivo jim tedy učitel nesděluje, ale oni sami si ho vyvodí po diskusi, při kritickém 
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pozorování objektů a v návaznosti na vybavené starší poznatky. Takovéto objevování  

je usměrňováno učitelem. 

Vyučovací hodina heuristického vyučování je jednou z variant, jak zkvalitnit 

výuku a zvýšit efektivitu výchovně vzdělávacího procesu. Nabízí žákům 

mnohonázorové vyučování, aktivizuje jejich myšlení a zvyšuje přirozený zájem  

o dosažení výsledku, může žáky rozvíjet nejen informativně, ale také formativně 

(proces myšlení, schopnost kriticky pozorovat jevy a smysluplně se učit).  

Průběh heuristické vyučovací hodiny vypadá následovně: 

• „úvodní část hodiny (pozdrav, úřední záznamy aj.), 

• navození základního problému (úkol, který bude řešen), 

• příprava studijních materiálů, 

• heuristické objevování poznatků: pozorováním, analýzou jevů, 

vzájemnou konfrontací materiálů aj.; pozorování jevů postupuje podle 

otázek učitele nebo otázek na instrukčním listě apod., 

• shrnutí dílčích poznatků v ucelený systém (ústně, zápisy na tabuli, 

záznamy do pracovních sešitů), 

• doplnění poznatků, oprava chybných zjištění, 

• úklid pomůcek, čistota pracoviště, 

• závěr hodiny, domácí úkoly, téma příští hodiny aj.“ ( 22, s. 155). 

Tyto hodiny se nejčastěji používají v přírodovědných předmětech  

a v předmětech ve kterých je vyučováno technicky zaměřené učivo. Zpětná vazba 

v takovéto hodině je zajištěna ihned díky tomu, že po každém dílčím zjištění  

je provedena společná konfrontace a oprava chybných zjištění. Heuristický postup  

ve vyučovací hodině má etapovitý ráz, problém je tedy rozdělen na subproblémy,  

které se postupně řeší a po každém kroku následuje kontrola řešení. 
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8.2  Vyučovací hodina s problémovým vyučováním 

Vyučovací hodina s problémovým vyučováním patří mezi moderní  

a doporučované vyučovací hodiny. Učitel v ní navozuje situace, které pro žáky 

představují obtíž, kterou následně sami řeší formou samostatného hledání prostředků 

k jejich odstranění. Postupují formou pokusu a omylu a kladou si otázky,  

na které hledají odpovědi. Při řešení se mohou objevit obtíže, ať menší či větší,  

které žáci sami řeší a zkoušejí je překonat. Své postupy žáci na závěr své práce 

konzultují s učitelem a společně jej hodnotí. 

Hodina s problémovým vyučováním má své fáze: 

1. první fáze – pojmenování, resp. určení problému, vytvoření předběžné 

představy, 

2. druhá fáze – řešení problému, materiální činnosti, 

3. třetí fáze – nalezení řešení nebo zjištěného neúspěchu. 

V první fázi učitel, případně žák sám, formuluje problémovou situaci,  

která má pro žáka motivační charakter. Poté následuje určování faktů, jejich 

pojmenování a uvedení do struktury. Jedná se o činnost plánovanou, ale někdy bývá 

také spontánní a subjektivní. Po vytvoření struktury mezi fakty žák problém modifikuje, 

což někdy odpovídá a jindy odporuje skutečnosti. Při této fázi je značná volnost  

ve výběru řešení a její charakteristikou je neurčitost. 

Druhá fáze se vyznačuje rozborem údajů, které jsou pro žáka známy, rozdělením 

problému na dílčí a formulací pomocných otázek. Současně žák formuluje hypotézy, 

hledá řešení a pravidla a volí určitou strategii. V této fázi dochází k tomu,  

že se zobecňují podstatné znaky a odlišují se od znaků vedlejších. 

Ve třetí fázi žáci provádí abstrakci hlavních znaků, poslední úpravy řešení  

a na závěr ve spolupráci s učitelem vyhodnotí výsledky. V této fázi se upevňují 

vědomosti. 
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9  Současný pohled moderní pedagogiky na problémové 

vyučování 

Tradičním učením získáváme informace, které jsou nám předkládány různými, 

spíše také tradičními formami v podobě textů či sdělení. Informace ukládáme  

do paměti, kde se do určité míry zachovávají a při různých příležitostech alespoň dílčím 

způsobem vybavují. Toto tradiční učení se snažíme nahradit vyšší fází učení,  

které zahrnuje soubor aktivit při vyhledávání souvislostí a aktivní tvoření teoretických 

závěrů, jimiž napomáháme řešit problémy. Při využití takových postupů maximálně 

využíváme aktivizačních postupů. Vědomě navozujeme přirozené tvoření 

problémových situací, které při vhodném metodickém zpracování vedou k výše 

zmíněnému aktivnímu pozorování, porovnávání a formulacím odpovědí, které jsou 

cenné především tím, že jsou bezprostřední aktivní činností. Řešení problémů je druhem 

tvůrčí činnosti. Metody řešení problémů jsou typické především zadáváním 

problémových úloh. Úloha musí být formulována tak, aby byla možná její analýza 

pomocí cílevědomého pozorování, využití dosud známých poznatků k formulování 

alespoň částečného alternativního řešení. 

 „Vzdělávání v celém průběhu života je založeno na čtyřech pilířích: Učit se 

poznávat, učit se jednat, učit se žít společně a učit se být. Naše školní vzdělávání  

je dosud tradičně zaměřeno na získávání znalostí, které jsou často považovány za hlavní 

cíl vzdělávání. Stále větší význam pro pozdější uplatnění na trhu práce mají kompetence 

- dovednosti, které rozšiřují a umožňují využití znalostí a uplatnění člověka v různých 

životních situacích a podmínkách. Humanistická orientace zdůrazňuje rozvoj 

pozitivních osobnostních vlastností. Za naléhavý cíl vzdělávání je třeba považovat 

rozvíjení flexibility, adaptability a vytváření postojů a kompetencí, které absolventům 

škol usnadní uplatnění v pracovním prostředí a vytvoří podmínky pro pozdější rozšíření 

kvalifikace nebo rekvalifikace“( 26). Role učitele by se tak měla posunout na facilitátora 

žákova učení.  

Proč je vhodné zařazovat do hodin tzv. problémové vyučování? Na rozdíl  

od minulé – pasivní polohy žáka, je dnes v daleko aktivnější poloze. Narůstá objem 

nových vědeckých poznatků. Jedinec už nemůže pouze „biflovat“ probíranou látku, 
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protože by požadovaný rozsah nejspíš ani nebyl schopen pojmout. A proto musíme 

vynalézat tvůrčí přístupy ke skutečnosti. Orientovat se na samostatnost žáka. Jak uvádí 

Bruner: „Ze všeho, co člověk zná, je s jeho osobou nejvíce spjato to, co sám objevil. 

Celý proces vyučování by měl být veden tak, aby umožnil žákovi dávat věci 

dohromady, aby se žák sám stal objevitelem“ ( 11, s. 17-18). 

Velký přínos problémového vyučování spočívá v nutnosti chápat jej v mnohem 

širším kontextu, nejen jako práci ve vyučovací hodině. Problémové vyučování 

odstraňuje pasivitu. Žáci jsou při této formě výuky pozornější a samostatnější, učí se 

samostatně myslet, musí přesně formulovat své myšlenkové pochody, mají právo  

na vlastní názor a odpovědnost za řešení. Osvojují si učivo rychleji a kvalitněji, 

osvojené vědomosti jsou trvalejší a žáci je dovedou lépe využívat a to i v nových 

situacích. Díky němu vzniká dialog a tím i zpětná vazba. Problémová metoda velkou 

měrou přispívá k formování osobnosti žáka ( 11, s. 22). 

 

9.1  Změna regulativní funkce učitele 

Při problémovém vyučování se úloha učitele v porovnání s vyučováním 

tradičním podstatně mění. Činnost učitele v hodině přestává být hlavním zdrojem 

vědomostí a poznatků. Učitel musí být všem žákům nablízku a k dispozici. Pedagogům, 

kteří se snaží být „moderní“, přichází na pomoc maďarský autor Polya, který vytvořil 

„desatero přikázání“ pro učitele: ( 11, s. 25) 

1. Zajímej se o svůj předmět. 

2. Znej svůj předmět. 

3. Pamatuj, je nejlepší způsob, jak něco naučit, je objevit to sám. 

4. Uměj vyčíst z obličeje žáků jejich těžkosti a očekávání. Představuj  

si sebe na jejich místě.  

5. Neposkytuj jen informace. Snaž se rozvíjet i jisté pracovní návyky.  

6. Nauč žáky odhalovat a vyslovovat domněnky.  

7. Nauč žáky domněnky dokazovat.  
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8. Vyhledej při řešení problémů prvky, které mohou pomoci při řešení 

dalších problémů.  

9. Nevykládej hned celé své tajemství. Nech najít žáky vše, co je jim 

dostupné.  

10. Dávej návody k řešení, ale nevnucuj své mínění. 
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10   Kurikulum 

V České republice se na základě doporučení Národního programu rozvoje 

vzdělávání v ČR (tzv. Bílá kniha) zavedly kurikulární dokumenty, které upravují 

vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Bílá kniha je vládní dokument, který je pojat jako 

„systémový projekt vyjadřující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové 

programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve střednědobém 

horizontu“ ( 27 28, s. 7). Mimo jiné doporučuje „vytvořit Státní program vzdělávání 

jako nový základní kurikulární dokument, vytvořit soustavu navazujících rámcových 

vzdělávacích programů a zpracovat metodické pokyny pro tvorbu školních 

vzdělávacích programů, podporovat rozvoj klíčových kompetencí jako nástroje 

přeměny encyklopedického pojetí vzdělávání a vytvořit fond učebnic, počítačových  

a multimediálních programů a dalších učebních pomůcek odpovídajících novému pojetí 

kurikula, který by podporoval, inicioval, koordinoval jejich přípravu a garantoval jejich 

kvalitu“ ( 28, s. 38 - 39). 

Jak je zřejmé z obrázku 10 ( 29, s. 9), jsou „kurikulární dokumenty vytvářeny  

na dvou úrovních - státní a školní.  

Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní 

program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy. Národní program vzdělávání 

vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. Rámcové vzdělávací programy vymezují 

závazné rámce vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední 

vzdělávání. Školní úroveň představují školní vzdělávací programy, podle nichž  

se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách“ ( 29, s. 9). 
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Obrázek 10: Systém kurikulárních dokumentů 

Legenda k obrázku 10:   

 RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, 

 RVP ZV – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a příloha, 

 RVP ZV–LMP - Rámcový vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

 s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, 

 RVP GV – Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání, 

 RVP SOV – Rámcové vzdělávací programy pro střední odborné vzdělávání, 

 Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených 

 vymezuje školský zákon – Rámcový vzdělávací program pro základní 

 umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové 

 vzdělávání, případně další. 
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Rámcové vzdělávací programy vycházejí z nové strategie vzdělávání 

zdůrazňující klíčové kompetence a z koncepce celoživotního vzdělávání. Také 

formulují očekávanou úroveň vzdělání stanovenou pro všechny absolventy jednotlivých 

etap vzdělávání a podporují pedagogickou autonomii škol a profesní odpovědnost 

učitelů za výsledky vzdělávání ( 29, s. 10). 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání „navazuje svým pojetím 

na rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání a je východiskem  

pro koncepci rámcových vzdělávacích programů pro střední vzdělávání. Specifikuje 

úroveň klíčových kompetencí, jíž by měli žáci dosáhnout na konci základního 

vzdělávání, vymezuje vzdělávací obsah – očekávané výstupy a učivo. Zařazuje jako 

závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata s výrazně formativními 

funkcemi, podporuje komplexní přístup k realizaci vzdělávacího obsahu, včetně 

možnosti jeho vhodného propojování, a předpokládá volbu různých vzdělávacích 

postupů, odlišných metod, forem výuky a využití všech podpůrných opatření ve shodě  

s individuálními potřebami žáků. Umožňuje modifikaci vzdělávacího obsahu  

pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a je závazný pro všechny 

střední školy při stanovování požadavků přijímacího řízení pro vstup do středního 

vzdělávání“ ( 29, s. 10). 

 „Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání orientačně rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí. 

Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo více 

obsahově blízkými vzdělávacími obory“ ( 29, s. 18). Vzhledem k zaměření této práce  

je vhodné vyzdvihnout přítomnost vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je 

podrobněji rozpracován v kapitole  10.2  . 

„Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů (včetně doplňujících vzdělávacích oborů) 

je tvořen očekávanými výstupy a učivem. Očekávané výstupy mají činnostní povahu, 

jsou prakticky zaměřené, využitelné v běžném životě a ověřitelné. Vymezují 

předpokládanou způsobilost využívat osvojené učivo v praktických situacích  

a v běžném životě. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání stanovuje 

očekávané výstupy na konci 3. ročníku (1. období) jako orientační (nezávazné)  

a na konci 5. ročníku (2. období) a 9. ročníku jako závazné.  
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Učivo je v rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání 

strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat, činností) a je chápáno jako 

prostředek k dosažení očekávaných výstupů. Učivo, vymezené v rámcovém 

vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, je doporučené školám k distribuci  

a k dalšímu rozpracování do jednotlivých ročníků nebo delších časových úseků. Na 

úrovni školních vzdělávacích programů se stává učivo závazné.  

Záměrem je, aby učitelé při tvorbě školních vzdělávacích programů vzájemně 

spolupracovali, propojovali vhodná témata společná jednotlivým vzdělávacím oborům  

a posilovali nadpředmětový přístup ke vzdělávání“ ( 29, s. 18 – 19). 

 

10.1  Klíčové kompetence 

„Základní vzdělání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové 

kompetence“ ( 29, s. 12). „Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění 

každého člena společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky 

souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak 

na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Klíčové kompetence tvoří 

neopomenutelný základ žáka pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního 

procesu.  

Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, 

jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek 

celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat  

a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.  

Ve vzdělávacím obsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je 

učivo chápáno jako prostředek k osvojení činnostně zaměřených očekávaných výstupů, 

které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu 

využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. V etapě 

základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence  

k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; 

kompetence občanské; kompetence pracovní“ ( 29, s. 14). 
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10.1.1  Kompetence k řešení problémů 

Vzhledem k tomu, že tato práce se zabývá problémovým vyučováním  

a problémovými úlohami, budou zde podrobněji zmíněny pouze kompetence k řešení 

problémů, podle kterých žák na konci vzdělávání: 

• „vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná  

a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, 

promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního 

úsudku a zkušeností, 

• vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, 

podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti  

k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným 

nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému, 

• samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení 

problémů logické, matematické a empirické postupy, 

• ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy 

aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, 

sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů, 

• kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, 

uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů 

zhodnotí“ ( 29, s. 15). 

 

10.2  Oblast Člověk a svět práce 

 

10.2.1  Charakteristika vzdělávací oblasti 

„Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností  

a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v různých 

oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků.  
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Koncepce vzdělávací oblasti Člověk a svět práce vychází z konkrétních 

životních situací, v nichž žáci přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností  

a technikou v jejích rozmanitých podobách a širších souvislostech.  

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní 

dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělání o důležitou složku nezbytnou 

pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Je založena na tvůrčí 

myšlenkové spoluúčasti žáků.  

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen  

na 1. stupni základní školy na čtyři tematické okruhy, které jsou pro školu povinné.  

Jsou to Práce s drobným materiálem, Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava 

pokrmů. Na 2. stupni je tento obor rozdělen na osm tematických okruhů, kterými jsou 

Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství, 

Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití 

digitálních technologií a Svět práce.  

Vzdělávací obsah je realizován v průběhu celého základního vzdělávání  

a je určen všem žákům bez rozdílu. Žáci se učí pracovat s různými materiály a osvojují 

si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se plánovat, organizovat a hodnotit 

pracovní činnost samostatně i v týmu. Ve všech tematických okruzích jsou žáci 

soustavně vedení k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. V závislosti  

na věku žáků se postupně buduje systém, který žákům poskytuje důležité informace  

ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním 

zaměření“ ( 29, s. 81). 

 

10.2.2  Cílové zaměření vzdělávací oblasti 

„Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí žáků tím, že vede žáky k pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti  

za kvalitu svých i společných výsledků práce, osvojení základních pracovních 

dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, k organizaci a plánování práce  

a k používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci i v běžném životě, 

vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti  
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a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení kvalitního 

výsledku. Také vede žáky k poznání, že technika jako významná součást lidské kultury 

je vždy úzce spojena s pracovní činností člověka, autentickému a objektivnímu 

poznávání okolního světa, k potřebné sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám  

ve vztahu k práci člověka, technice a životnímu prostředí, chápání práce a pracovní 

činnosti jako příležitosti k seberealizaci, sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského 

myšlení a orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce 

a osvojení potřebných poznatků a dovednosti významných pro možnost uplatnění,  

pro volbu vlastního procesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci“  

( 29, s. 81-82). 

Konstruk ční činnosti je tematický okruh na 1. stupni týkající se využívání 

elektrotechnických stavebnic. V prvním období mezi očekávané výstupy žáka patří 

„zvládání elementárních dovedností a činností při práci se stavebnicemi“ ( 29, s. 82). 

Žák ve druhém období podle očekávaných výstupů „provádí při práci se stavebnicemi 

jednoduchou montáž a demontáž, pracuje podle slovního návodu, předlohy, 

jednoduchého náčrtu a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první 

pomoc při úrazu“ ( 29, s. 82). Učivem tohoto tematického okruhu jsou „stavebnice 

(plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů a práce s návodem, předlohou  

a jednoduchým náčrtem“ ( 29, s. 82). 

Design a konstruování je tematický okruh na 2. stupni, ve kterém se využívají 

elektrotechnické stavebnice. Žák, podle očekávaných výstupů „sestaví podle návodu, 

náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model, navrhne a sestaví jednoduché 

konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj., provádí 

montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení a dodržuje zásady 

bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy, poskytne první pomoc při úrazu“ 

( 29, s. 84). Učivem tohoto tematického okruhu jsou „stavebnice (konstrukční, 

elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, 

montáž a demontáž a návod, předloha, náčrt, plán, schéma a jednoduchý program“  

( 29, s. 84). 
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Provoz a údržba domácnosti je tematický okruh realizovaný na 2. stupni,  

ve kterém očekávaným výstupem žáka je „ovládání jednoduchých pracovních postupů 

při základních činnostech v domácnosti a orientace v návodech k obsluze běžných 

domácích spotřebičů, správné zacházení s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením 

včetně údržby, provádění drobné domácí údržby, dodržování základních hygienických  

a bezpečnostních pravidel a předpisů a poskytuje první pomoc při úrazu, včetně úrazu 

elektrickým proudem“ ( 29, s. 84-85). Učivem tohoto tematického okruhu  

je „elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, elektrické spotřebiče, 

elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost  

a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem“ ( 29, s. 85). 

 

10.3  Vzdělávací obsah vyučovaného předmětu 

„Školní vzdělávací program si vytváří každá škola podle zásad stanovených  

v příslušném Rámcovém vzdělávacím programu. Pro tvorbu školního vzdělávacího 

programu mohou školy využít tzv. Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích 

programů, který je vytvářen ke každému Rámcovému vzdělávacímu programu. 

Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů seznamuje s postupem tvorby 

školních vzdělávacích programů a uvádí způsoby zpracování jednotlivých částí školních 

vzdělávacích programů s konkrétními příklady“ ( 29, s. 9). 

Elektrotechnika je součástí vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. S touto 

oblastí se žáci důkladněji seznamují na základní škole od 6. do 9. ročníku,  

čímž navazují na dosavadní vědomosti a dovednosti získané na 1. stupni základní školy 

v tematickém okruhu Konstrukční činnosti. Učivo je upraveno na každé škole v rámci 

vlastního školního vzdělávacího programu. Proto zde nastíním obecný vzdělávací 

obsah, který však není zcela povinný ( 30,  31). 

Již od starověku jsou známy některé účinky elektřiny, které byly tehdy chápány 

jako nevysvětlitelný zázrak. Teprve v 19. a 20. století se vytvořily předpoklady pro to, 

aby většina těchto jevů mohla být vědecky zkoumána a tím nastal rozvoj využití 

elektrické energie. Prvními zdroji elektrické energie byly galvanické články. Využití 

elektrické energie k osvětlování a pohonu strojů v továrnách či dopravních prostředcích 
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vyžadovalo výkonnější stroje. K čemuž byl použit objev generátoru na konci  

19. století. Zprvu nebylo možno elektrickou energii přenášet na větší vzdálenosti. Díky 

vyššímu přenosovému napětí k tomu došlo až ve 20. století. V současné době  

se setkáváme s využitím elektřiny ve výrobě, dopravě i domácnostech. Žáci by se tedy 

měli seznámit s nespornými výhodami této energie. Měli by si v pokusech vyzkoušet 

světelné účinky, magnetické účinky, tepelné účinky, chemické a fyziologické účinky 

elektrické energie. Po úvodních hodinách žáci dokážou rozdělit elektrotechniku  

na slaboproudou a silnoproudou.  

Slaboproudá (informační) elektrotechnika je obor, který se zabývá přenosem  

a zpracováním informací prostřednictvím elektrických a optických signálů.  

Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika je obor, zabývající se výrobou, 

přenosem a přeměnou elektrické energie v jiné druhy energie.  

Jako podklad pro sestavování a zapojování elektrických obvodů se používají 

elektrotechnická schémata. Součástky obsažené v obvodu se ve schématech zobrazují 

pomocí normalizovaných značek. Schematické značky jsou symboly 

elektrotechnických součástek. Schémata se v elektrotechnice užívají k řešení různých 

úloh, jako je stavba a zapojování obvodů či elektrotechnických zařízení, jejich uvádění 

do chodu (oživování), hledání závad atd. Podle účelu se dělí na obvodová, situační 

(popř. zapojovací) a bloková. Používají se pouze normalizované schematické značky. 

Obvodové schéma se kreslí přehledně. Vodiče se zobrazují jen vodorovnými a svislými 

čarami, pouze ve výjimečných případech šikmými čarami. Překřížení bez vodivého 

spojení se používá co nejméně. Pro schematické značky a vodiče se využívá stejné 

tloušťky čáry. Schéma obvodu či zařízení se zobrazuje v klidové poloze. Mechanická 

spojení se kreslí čárkovanými čarami. V elektronice se kreslí obvodové schéma 

většinou tak, aby signál postupoval zleva doprava. Dbá se na estetičnost schématu 

rozmístěním součástí a využíváním symetrie. 

Základní elektrický obvod tvoří spojení zdroje a spotřebiče. Bez zdrojů napětí 

elektrické obvody či elektrotechnická zařízení nepracují. Pro pokusy na druhém stupni 

základní školy se nejčastěji používají ploché baterie o napětí 4,5 V. Elektromontážní 
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souprava bývá napájena ze zdroje střídavého napětí 24 V. Domácí spotřebiče jsou 

většinou připojeny do zásuvek s napětím 230V.   

Zdroje se dělí na tvrdé a měkké. K tvrdým zdrojům patří elektrická síť nebo 

akumulátor. K měkkým zdrojům náleží např. monočlánek, nebo ploché baterie. 

K nejčastějším spotřebičům patří žárovka. Dalšími spotřebiči, které se při provádění 

pokusů na základní škole používají, jsou stejnosměrný elektromotorek a svítivá 

(elektroluminiscenční) dioda, přepínač, vypínací a přepínací tlačítka. Z těchto částí 

mohou žáci samostatně sestavovat jednoduché elektrické obvody. V nich dále použijí 

např. vypínač a tlačítko zapojené za sebou (do série) nebo paralelně (vedle sebe). 

Ve škole se využívají jednoduché elektrické obvody v praktických zapojeních. 

Žáci sestrojí např. zařízení pro obousměrný přenos zpráv podle schématu a elektrický 

obvod osvětlení motocyklu, elektronický hlídač podle obvodu, dále pak dotykový 

spínač, elektronický spínač s pamětí, časový spínač, model části schodišťového 

automatu a blikač ovládaný blikající svítivou diodou. 

Obvodová schémata jsou v učebnicích uváděna při vysvětlování činnosti 

různých obvodů. Je z nich zřejmá jejich funkce. Zapojený obvod vykazuje velkou 

podobnost se schématem situačním, u kterého je nakreslena poloha součástek, jejich 

svorky a propojení mezi nimi. V praxi se tato schémata musí velmi často navzájem 

převádět. Je to činnost sice náročná na soustředění a orientaci, ale na druhé straně tvůrčí 

a zajímavá. V situačních schématech je nutné se dobře orientovat zejména při opravách. 

Je možné v nich také nacvičovat hledání závady v zapojení obvodu, neboť situační 

schéma je velmi podobné skutečnému obvodu či zařízení.  

V další části jednoduchých elektrických obvodů žáci mohou připojit 

polovodičovou diodu jako ventil zapojený v propustném směru a později  

i v nepropustném směru. Podle schématu zapojují např. zvonkovou signalizaci. 

Další součástkou, se kterou se žáci v průběhu výuky seznámí, je tranzistor .  

Je to polovodičová součástka se dvěma přechody. Je možné ji nalézt v téměř všech 

elektronických zařízeních. V domácnosti se uplatňuje například v televizních  

a rozhlasových přijímačích a videorekordérech. Pro správnou činnost tranzistoru  

je nutné, aby po připojení vnějšího napájecího napětí byl emitorový přechod zapojen 
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v propustném směru a kolektorový přechod ve směru nepropustném. Z toho vyplývá 

správné připojení stejnosměrných zdrojů napětí k tranzistoru. Podle uspořádání 

použitých polovodičů typu P nebo N se rozlišují dva typy bipolárních tranzistorů,  

NPN a PNP. V zapojovaných obvodech budou žáci používat tranzistory typu NPN.  

V elektronických obvodech může být tranzistor zapojen třemi základními způsoby. 

Podle elektrody, která je společná pro vstupní i výstupní signál se rozlišuje zapojení  

se společným emitorem (SE), společnou bází (SB) a společným kolektorem (SC). 

Nejčastěji se však používá zapojení se společným emitorem. K modulu s výkonovým 

tranzistorem je možné přidat ještě potenciometr. V další výuce je možné sestavovat 

vícestupňové tranzistorové zesilovače, protože zesílení jednoho tranzistoru je často 

nedostačující. Proto se zapojuje více tranzistorů za sebou. Praktické využití 

vícestupňového zesilovače představuje např. tranzistorový hlídač výšky hladiny vody. 

Ten si žáci mohou také sestavit.  

V elektronických obvodech se žáci často setkají s využitím žárovek, rezistorů, 

cívek, elektromotorů, kondenzátorů a mnohých dalších. Žárovka je jednoduché 

zařízení, které slouží k přeměně elektrické energie na světlo. Funguje na principu 

zahřívání wolframového vlákna elektrickým proudem, který jím protéká. Rezistor je 

pasivní elektrotechnická součástka, která mění elektrickou energii na teplo vyzářené  

do prostoru. Důvodem pro zařazení rezistoru do obvodu je obvykle snížení velikosti 

elektrického proudu nebo získání určitého úbytku napětí. Cívka je elektrotechnická 

součástka používaná v elektrických obvodech k vytvoření magnetického pole 

elektrického proudu. Slouží jako elektromagnet nebo jako induktor (nositel 

indukčnosti). Elektromotor  je elektrický, obvykle točivý stroj, měnící elektrickou 

energii na mechanickou práci. Kondenzátor je zařízení, které slouží ke shromažďování 

elektrického náboje. Žáci mohou určovat i kapacitu kondenzátoru. Novým samostatným 

úkolem pro žáky může být sestavit jednoduchý stmívač podle schématu.  

Elektronika se neustále rozvíjí, rozšiřuje se množství a sortiment výrobků, 

stoupají nároky na jejich konstrukci a výrobu. Rostou požadavky na miniaturizaci, 

spolehlivost a bezporuchovost jejich provozu i na rychlé odstranění případné závady. 

Všechny tyto požadavky vedly k tomu, že se součástky sdružují do obvodových 

jednotek. Každá obvodová jednotka je zapojena na plošném spoji, tzv. modulu; 
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zpravidla se na modulu nachází více obvodových jednotek. Modul  představuje 

součástku (nebo funkční blok) umístěnou na nosné destičce včetně přípojných míst.  

U elektronických součástek obsahuje příslušný modul i ochranný rezistor. Celé zařízení 

se potom skládá z mnoha modulů, navzájem různě propojených. Moduly používané 

v různých zařízeních a i ve školních stavebnicích velmi zjednodušují a usnadňují 

zapojování. Zapojený obvod je přehledný, umožňuje snadnou orientaci a najití případné 

chyby. 

Dalším vývojem vznikly miniaturní a subminiaturní součástky a z nich se  

na deskách plošného spoje sestavovaly minimoduly . Fólie vodivě propojí jednotlivé 

součástky. Pokračování miniaturizace vedlo k vytvoření mikromodul ů, u kterých byly 

součástky vytvářeny speciálními technologiemi na malých keramických destičkách.  

Novými obvody ve výuce budou integrované obvody. Základem integrovaného 

obvodu je krystal polovodiče (čip), ve kterém se vytvářejí velmi přesnými metodami 

desítky, sta i tisíce součástek. S integrovanými obvody se setkáváme v náramkových 

hodinkách, v televizních a rozhlasových přijímačích, ve fotopřístrojích, 

v automatických pračkách a mnoha dalších zařízeních. Na jedné křemíkové destičce, 

zvané čip, jsou v současné době vytvářeny až miliony součástek. Z čipů můžeme 

vyrobit tzv. mikroprocesor. Mikroprocesor  je stěžejním prvkem počítačů. 

V mnoha případech je možné na základě informací o stavech řady dějů 

rozhodnout o další činnosti. Vztah mezi podmínkami pro rozhodování (vstupem  

či vstupy) a rozhodnutím (výstupem či výstupy) se nazývá logická funkce. Obvody, 

které jsou schopny realizovat logické funkce, nazýváme logickými obvody. U většiny 

spotřebičů a technických zařízení můžeme rozlišit dva stavy: stav, kdy je zařízení 

v klidu, a stav činnosti. Jednotlivým stavům spotřebičů přiřadíme logické hodnoty 0 a 1. 

Činnost kontaktů jednotlivých spínačů je možné označit logickými hodnotami 0 nebo 1. 

Kombinacemi tlačítek se získávají obvody s různými vlastnostmi. U těchto obvodů  

je možné sledovat logické funkce, tj. působení mezi vstupem a výstupem. Na všechny 

simulované obvody lze v běžném životě nalézt příklad - výtah nelze přivolat, pokud je 

již obsazen jiným cestujícím, dveře do šachty výtahu jdou otevřít jen tehdy, je-li za nimi 

kabina, stroj lze spustit, je-li uzavřen ochranný kryt, automatická pračka nezapne 

topnou spirálu, pokud v ní není napuštěna voda, pokojový termostat uzavře přístup 
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tepla, pokud teplota v místnosti stoupla nad nastavenou hodnotu, autobusy, tramvaje,  

či vlakové soupravy metra se nerozjedou, pokud nejsou zavřené všechny dveře atp. 

Žáci se v průběhu výuky seznámí s nízkofrekvenčním a vysokofrekvenčním 

generátorem. Tyto generátory (kmitavé obvody) najdeme nejen v rozhlasových  

a televizních přijímačích, v počítačích, ale i na železničních přejezdech, silničních 

semaforech či v náramkových hodinkách.  

V předcházejícím učivu žáci poznali kmitavé obvody. Výkonné kmitavé obvody 

doplněné vysílací anténou se používají jako vysílače elektromagnetických vln  

(např. rozhlasových). Zdrojem vln však může být i jiskření. Jiskřící zdroje rušení  

jsou nežádoucí a většinou se je snažíme odrušit. Rozhlasové a televizní vysílače  

ale odrušit nechceme, naopak. Naučí se také sestrojit diodový přijímač, který v okolí 

antény přijímá měnící se elektromagnetické pole, které způsobuje, že anténou protéká 

elektrický proud. Diodový přijímač má malou hlasitost. Proto je třeba nízkofrekvenční 

proud protékající sluchátkem zesílit. K zesílení se použije modul tranzistorového 

zesilovače. Připojením se poslech zlepší.  

Všechny tyto zařízení a obvody si žáci sestavují pomocí školních elektronických 

stavebnic. Nejvýhodnější pro základní školy jsou stavebnice s volnými prvky. Jejich 

konstrukční řešení umožňuje rozmístit moduly pro určitý zapojovaný obvod tak,  

aby jejich polohy korespondovaly s umístěním odpovídajících součástek v obvodovém 

schématu. Tím je usnadněno zapojování.  

Velkou kapitolou tohoto vyučovacího předmětu je elektrická instalace 

v domácnosti. Přítomnost elektrického napětí, které může být příčinou úrazu, nejsme 

schopni většinou zrakem či sluchem rozpoznat. Proto nás při zacházení s elektrickým 

zařízením ve většině případů předem nic nevaruje před nebezpečím. Nebezpečí úrazu 

elektrickým proudem ovlivňuje velikost napětí v místě dotyku, přechodové odpory mezi 

částí pod napětím a částí těla, doba průchodu proudu tělem, kmitočet proudu, cesta, 

kterou proud prochází naším tělem. Žáci se seznámí s bezpečnostními pravidly  

pro obytné a venkovní prostory. Spolu s vyškoleným pedagogem či zdravotníkem  

se naučí podávat první pomoc při úrazech elektrickým proudem. Sami na sobě  

si vyzkouší bezpečný důkaz vodivosti lidského těla. Mohou modelovat jednopólový  



 62 

a dvoupólový dotyk pomocí ověřovací figurky. Ve výuce je nutné se také zaměřit  

na rozvod elektrické energie. Elektrická instalace v domácnosti začíná u vstupu  

do domu elektroměrem. Žáci se naučí o všech jeho funkcích. Dále je možné se ve výuce 

zabývat rozličnými elektrospotřebiči včetně zásuvky, kovových koster elektrospotřebičů 

a také světelnými obvody v domě či bytě. Funkce obvodů zapojovaných  

na elektromontážní soupravě se ověřuje zkoušečkou ZN2. Poté žáci mohou zkoumat 

různé elektrické spotřebiče v domácnosti – např. žárovku, zářivku, svítidla, žehličku, 

gramofon, elektrický infrazářič, mikrovlnnou troubu, vařiče, akumulační kamna, 

elektrický olejový radiátor, lednici, mrazicí box, pračku, CD přehrávač, magnetofon, 

rozhlasový přijímač a televizi.  

Práce se stavebnicí a domácími elektrospotřebiči nabízí nepřeberné množství 

nápadů pro využití problémových úloh a projektů. 
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11  Soubor problémových úloh v rámci učiva zaměřeného  

na elektrotechniku 

Níže následuje soubor problémových úloh, které je možné realizovat se žáky  

na 2. stupni základní školy v učivu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce zaměřeném 

na elektrotechniku. Použití těchto problémových úloh vyžaduje od vyučujícího značnou 

míru kreativity, z důvodu překomponování vybrané úlohy na formulaci blízkou žákům. 

To je nezbytné v případě, že by vyučující chtěl úlohu použít pro výkladovou fázi 

vyučování jako motivační úlohu. Vyučující sám uváží, která úloha se hodí jako 

motivační pro výklad daného tématu. Má možnost výběru a obměn pro různé 

příležitosti. Mnohé úlohy přímo vybízejí k dalším podnětným otázkám, a tím i k vlastní 

tvůrčí činnosti učitele a především žáka. Při výběru úloh se musí vyučující řídit 

konkrétní situací, jako je dosažená úroveň vědomostí žáků, časové možnosti, zjištěné 

nedostatky v pochopení určeného tématu aj. ( 17, s. 31-32). V souboru problémových 

úloh byly užity některé úlohy od E. Kašpara ( 17), M. Křenka ( 30) a vlastní návrhy. 

Některé z uvedených úloh byly realizovány v rámci vlastního průzkumu 

v experimentální i kontrolní skupině. Aby bylo možné je využít v obou skupinách, bylo 

potřebné úlohy nejprve přeformulovat. To znamená, že experimentální skupina měla 

v zadání „navrhněte a sestavte“, kdežto kontrolní skupina se ze zadání úlohy dozvěděla, 

že obvod mají pouze navrhnout.  
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1. Navrhněte a sestavte elektrický obvod domácího zvonku, kde lze vypínačem 

připnout i světelný signál pro špatně slyšící babičku. 

 

 

 

2. Navrhněte a sestavte elektrický obvod zvonku ovládaný 3 tlačítky tak, aby bylo 

vizuálně poznat, odkud bylo zvoněno.  

 

 

 

3. Tramvaj se rozjede jen, když jsou zavřené všechny dveře. Pokud je chce někdo  

za jízdy otevřít a vyskočit, přeruší se elektrický obvod tramvaje. Navrhněte  

a sestavte tento elektrický obvod. 
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4. Navrhněte a sestavte světelný obvod, kde lze každou žárovku samostatně ovládat 

jedním vypínačem. 

 

 

5. Navrhněte a sestavte obvod ovládání lisu poháněného elektromotorem tak, aby se 

elektromotor otáčel jen po dobu lisování. Elektromotor se otáčí pouze, pokud jsou 

obě ruce při stisku tlačítek rozpaženy tak, že nemohou proniknout do pracovního 

prostoru lisu. 

 

 

6. Navrhněte a sestavte elektrický obvod zvonku se dvěma tlačítky tak, aby bylo 

sluchově poznat, které tlačítko bylo stisknuté. Obvod bude napájen plochou baterií. 
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7. Navrhněte a sestavte světelný obvod, kde lze vypínat a zapínat žárovku ze dvou míst 

např. schodišťový přepínač. 

 

 

 

8. Navrhněte a sestavte elektrický obvod, který v praxi odpovídá osvětlení motocyklu. 

Osvětlení motocyklu se skládá ze tří žárovek. Žárovka Ž1 představuje zadní 

koncové světlo motocyklu, žárovka Ž2 přední klopené světlo a žárovka Ž3 přední 

dálkové světlo.  

 

 
 
9. V lustru, který visí v pokoji, jsou tři stejné žárovky. Dvě se rozsvěcují jedním 

vypínačem, třetí se rozsvěcuje samostatně (druhým vypínačem). Navrhněte  

a sestavte obvod zapojení žárovek v lustru. 
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10. Navrhněte a sestavte elektrický obvod, ve kterém lze tlačítkem zvýšit otáčky 

stejnosměrného elektromotoru. 

 

11. K motoru městské elektrické dráhy je přiváděno napětí z troleje, která má jen jeden 

drát, zatímco trolej trolejbusu má dráty dva. Proč je tento rozdíl? 

 
Odpověď: U městské elektrické dráhy je druhý drát nahrazen vedením v kolejích. 

 

12. Svítí ostatní žárovky v sériovém zapojení, jestliže se jedna žárovka přepálí? 

 

Odpověď: Při přepálení žárovky se přeruší obvod, takže proud přestane procházet  

a ostatní žárovky přestanou svítit. 

 

13. Petr, Jirka a Pavel se přeli. Petr řekl: „Elektrický proud jde od kladného pólu 

k zápornému.“ Jirka odporoval: „Ne, proud jde vždycky od záporného pólu  

ke kladnému, protože je to tok záporných elektronů.“ Pavel tvrdil: „Proud jde někdy 

od kladného pólu k zápornému a jindy od záporného ke kladnému podle toho, jaký 

náboj mají elektrické částice, které jsou nositeli proudu.“ Kdo z nich měl pravdu? 

 

Odpověď: Pravdu měl Petr, protože směr proudu je stanoven dohodou: jde  

od kladného pólu k zápornému. Fyzikální skutečnost je však v případě mechanismu 

vodivosti elektrického proudu v kovech jiná; zde skutečně proud protéká  

od záporného pólu ke kladnému. 
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14. Zdeněk vsunul do kapesní svítilny dva válcové monočlánky tak, že se spolu 

dotýkaly stejnými póly. Martin ho varoval: „Honem je vyndej, vždyť máš u nich 

krátké spojení! Za malou chvíli se ti úplně vybijí.“ Proč neměl pravdu? 

 

Odpověď: Proud nemůže procházet, protože nejde o uzavřený obvod. Ale i kdyby 

byly články zapojeny tak, jak je znázorněno na obrázku, neprocházel by obvodem 

žádný proud, neboť napětí na vnějších svorkách této „baterie“ je rovno nule. 

 

 
 

15. Jak se změní napětí měřené voltmetrem, budeme-li jezdcem reostatu, zařazeného  

do obvodu podle schématu uvedeného na obrázku, posouvat vpravo? Odpor žárovky 

pokládáme za konstantní. 

 

 
 

Odpověď: Při posunování jezdce vpravo se zmenšuje odpor reostatu. Tím se zvětší 

proud procházející obvodem a podle Ohmova zákona U = RI se zvětší napětí  

na přívodech žárovky. 
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16. Proč je akumulátor v automobilu pokud možno blízko u startéru a je s ním spojen 

tlustým drátem? 

 

Odpověď: Tlustý a krátký měděný drát má velmi malý elektrický odpor.  

Tím se zmenšuje úbytek napětí mezi konci vodiče a tepelný ohřev spojovacího 

drátu. 

 

17. Vlákno žárovky se vyrábí např. z wolframu, který je dobrý vodič elektrického 

proudu. Jak se dosáhne toho, aby vlákno mělo při poměrně malé délce velký odpor? 

 

Odpověď: Wolframový drát se vytáhne ve velmi tenké vlákno, takže jeho průřez  

má velmi malou plochu. 

 

18. Na vánočním stromku svítilo 18 žárovek. Slávek jednu z nich vyšrouboval 

z objímky a všechny ostatní žárovky zhasly. Petra řekla: „Teď jsi spálil všechny 

žárovky.“ Helena ho napomenula: „Nemáš žárovku šroubovat, ještě tě to zabije.“ 

Slávek je odbyl, že nemají pravdu. Co vy na to? 

 

Odpověď: Petra neměla pravdu. Žárovky na vánočním stromku jsou zapojeny 

v sérii, a když Slávek jednu z nich vyšrouboval, přerušil se proud v celém obvodu. 

Helena měla pravdu částečně. Jestliže všechny žárovky svítily, bylo na přívodech  

ke každé z nich napětí U = 230 V/18 ≈ 12,8 V. Toto napětí není životu nebezpečné. 

Jestliže se však jedna žárovka povolí a přeruší se proud, je mezi přívody  

k ní prakticky nekonečný odpor, a proto napětí na nich je rovno napětí v síti,  

tj. 230V. A to je životu nebezpečné. 

 

19. Můžeme změřit napětí hodnoty asi 200 V, máme-li k dispozici dva stejné voltmetry 

s nejvyšším rozsahem 120 V? 

 

Odpověď: Oba voltmetry spojíme sériově a po připojení sečteme údaje na obou 

stupnicích. 
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12  Možnosti využití problémového vyučování v učivu 

elektrotechniky 

Početnost využívání problémových metod v praxi na našich školách ukázaly 

některé průzkumy vedené např. J. Honzíkovou a P. Machem v roce 2004 ( 32, s. 82-85). 

Podle tohoto průzkumu využívá problémové metody jako formy výuky 67 % 

dotazovaných. 

Využití problémových metod a úloh v učivu elektrotechniky je celá řada. 

Pomocí těchto úloh lze žákům přiblížit funkci a smysl elektrotechniky v každodenním 

životě člověka. Jedná se například o vysvětlení sériového a paralelního zapojení prvků 

v elektrickém obvodu. K tomu je možné využít elektrotechnické stavebnice a na nich 

danou problematiku demonstrovat. Nejsnazší je žákům zapojení sériových a paralelních 

obvodů vysvětlit na vypínačích a žárovce. Při sériovém zapojení dvou a více vypínačů  

a jedné žárovky žák snadno a rychle pochopí, že je potřebné, aby všechny vypínače 

byly sepnuty. Poté může obvodem protékat elektrický proud a žárovka se díky tomu 

rozsvítí. V případě paralelního zapojení více vypínačů a jedné žárovky žáci  

při sestavování obvodu pomocí elektrotechnické stavebnice zjistí, že k rozsvícení 

žárovky stačí sepnout libovolný vypínač a ostatní mohou zůstat v rozepnutém stavu. 

Další praktickou ukázkou ze života žáků je zapojení schodišťového vypínače. 

S ním se jistě většina žáků setkává dennodenně např. v místě svého bydliště,  

na úřadech, ve škole atp. Žáci si pomocí elektrotechnické stavebnice jeho zapojení 

vyzkouší a tak snáze pochopí jeho princip. 

Problémová metoda je vhodná též k vysvětlení problematiky logických obvodů. 

Opět je vhodné využít elektrotechnickou stavebnici z důvodu principu názornosti. Žáci 

si mohou vyzkoušet základní logické funkce AND, OR, NAND, NOR a NOT např.  

na sériově a paralelně zapojených vypínačích a žárovkách v elektrickém obvodu. 

Možností využití problémových úloh v učivu elektrotechniky je opravdu velké 

množství a je možné je využít k vysvětlení problematiky základů elektrotechniky  

či složitějších principů. Záleží jen na učiteli, zda a případně jakou problematiku s žáky 

tímto způsobem bude probírat. 
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13  Pedagogický výzkum 

Výzkum je činnost systematická, protože problémy jím řešené jsou vážné, 

hluboké a rozsáhlé. Tudíž je zapotřebí soustředěnosti a dostatku času. Výzkum  

má korekční schopnost, proto se jím potvrzují nebo vyvracejí dosud známé poznatky. 

Nikdy není záležitostí jediného člověka. I kdyby byl aktérem jen jeden člověk,  

vždy poskytne odhalená poznání dalším osobám. Zveřejnění výzkumu je zároveň forma 

kontroly, která může mít různé formy od diskuse, oponentury, přes obhajoby k recensi 

( 33, s. 11). 

Výzkum je tedy „systematický způsob řešení problémů, kterým se rozšiřují 

hranice vědomostí lidstva. Výzkumem se potvrzují či vyvracejí dosavadní poznatky, 

anebo se získávají nové poznatky“ ( 33, s. 11).  

Pedagogický výzkum je vědeckou činností. Jeho předmětem je edukační realita. 

Za účel má systematicky popisovat, analyzovat a objasňovat různé druhy edukační 

reality. Je zaměřen na objekty edukační reality, které mají kvalitativně diferencovanou 

povahu. Tato činnost vychází z lidské praxe a směřuje do ní svými výsledky a efekty.  

Je založen na teorii. Z toho vyplývá, že má svou praktickou i teoretickou část. 

Pedagogický výzkum má také soubor morálních hodnot a norem, tedy etiku, kterou se 

řídí činnost těch, kteří výzkum provádějí ( 34, s. 8). 

 

13.1  Experiment 

Slovo experiment může nabývat několika významů. Ve školní praxi se jedná  

o pokus či zkoušení (experimentální vyučování, experimentování s novou učební 

pomůckou). Ve vědě experiment musí splňovat několik požadavků. Je zapotřebí,  

aby existovaly alespoň dvě blízké skupiny osob, které fungují za různých podmínek. 

Tyto podmínky přísně kontroluje experimentátor a na konci experimentu se jejich vliv 

v obou skupinách vyhodnotí ( 33, s. 125). 

Jedná se tedy o výzkumnou metodu, která experimentátorovi umožňuje 

manipulovat s proměnnými. V rámci experimentu se používají různé metody sběru 
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údajů (dotazník, testy, atd.). Systematicky tedy využívá možnosti ostatních výzkumných 

metod ( 33, s. 125). 

K základním rysům experimentu patří cílevědomost, záměrnost, umělost, 

vymezenost podmínek, opakovatelnost a kontrolovatelnost. 

Experimentální metoda dovoluje zjišťovat, proč se dané jevy chovají zjištěným 

způsobem. Patří mezi náročné výzkumné metody. Využívá metodu pozorování i další 

metody a k nim navíc zavádí nezávisle proměnnou, jejíž působení musí experimentátor 

kontrolovat. Experiment je možné opakovat a tím zkontrolovat platnost jeho výsledků 

( 10, s. 152). 

Experimentátor musí mít promyšlené teoretické východisko, z něhož vychází  

při určování všech ostatních stránek experimentu. Dále formuluje hypotézu,  

kterou vyjadřuje předpoklad o chování zkoumaného objektu za určitých okolností, 

vytyčí si sledované otázky, vybere subjekt, vymezí experimentální situace, pozoruje, 

kontroluje a registruje průběh experimentu a na závěr analyzuje jeho výsledky. 

 

13.2  Základní terminologie 

Subjektem se nazývají osoby, které se experimentu zúčastní. Jejich výběr  

se provádí podle jistých znaků, což je definovaná vlastnost (věk, pohlaví, školní 

úspěšnost, apod.). Výběr subjektů základního souboru, kterým je množina prvků 

patřících do okruhu osob nebo jevů, které mají být zkoumány v daném výzkumu,  

se provádí náhodným výběrem, nebo výběrem stratifikovaným . Při náhodném 

výběru má každý člen zaručenou stejnou pravděpodobnost výběru. Stratifikovaný výběr 

vychází z rozdělení souboru na skupiny podle předem stanovených kritérií, z nichž se 

pak dělá náhodný výběr. 

Experimentální skupinou se označuje skupina objektů, ve které se 

experimentální působení uskutečňuje. Skupina subjektů, ve které se neuskutečňuje 

experimentální působení, se nazývá kontrolní skupina.  
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Před experimentálním působením se subjektům zadává vstupní test zvaný 

pretest. Po experimentálním působení se subjektům zadává test, kterému se říká 

posttest ( 33, s. 125). 

Prvek experimentu, který se může měnit a nabývat různých hodnot  

nebo vlastností se nazývá proměnná. Nezávisle proměnnou experimentátor 

v experimentální skupině manipuluje, kdežto v kontrolní skupině ji nechává netknutou. 

Závisle proměnná je následek vlivu nezávisle proměnné. Intervenující proměnná  

je podmínka, která mění jednoznačný kauzální vztah mezi nezávisle a závisle 

proměnnou ( 34, s. 41). Vztah mezi proměnnými je znázorněn na obrázku 11 ( 34, s. 41). 

 

Obrázek 11: Vztah mezi proměnnými 

 

13.3  Podstata experimentu 

Ze schématu podstaty experimentu, který uvádí obrázek 12 ( 33, s. 126),  

je patrné, že experimentátor vezme dvě rovnocenné skupiny subjektů, které si následně 

pojmenuje. V našem případě skupina A a skupina B. Ve skupině B experimentátor 

zavede změnu, aby se odlišila od skupiny A. Vše ostatní probíhá v obou skupinách 

stejně (délka, intenzita i další podmínky). Na konci experimentu experimentátor 

vyhodnotí rozdíly mezi oběma skupinami. V případě, že zjistí rozdíly, přisoudí je vlivu 

experimentální změny. Pokud rozdíly nezjistí, experimentální změna nepůsobila.  
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Obrázek 12: Model experimentu 

 

13.4  Subjekty experimentu 

Na začátku experimentu se experimentátor snaží o získání co nejvíce 

rovnocenných skupin. Měly by si být podobné v těch vlastnostech, které podstatným 

způsobem ovlivňují závisle proměnnou. Pokud by skupiny nebyly rovnocenné, mohly 

by být rozdíly mezi skupinami v závisle proměnné způsobeny vlivem nezávisle 

proměnné, ale i rozdíly mezi vlastnostmi obou skupin. Tím pádem by experiment 

přinesl zkreslené výsledky.  

Rovnocenné skupiny jsou takové, které jsou si podobné ve věku, pohlaví, 

prospěchu, úrovni motivace apod. V případě, že takovéto skupiny nejsou vytvořeny, 

seskupuje subjekty do nových tak, aby byla zajištěna podobnost ( 33, s. 128).  
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13.5  Techniky experimentu 

K vypracování technik experimentu vedla snaha zachytit výsledek působení 

záměrných zásahů na subjekt experimentu. 

• Technika jedné skupiny - Jedná se o nejjednodušší experimentální 

postup, ale také je nejméně přesný. S výchozím stavem stejné skupiny  

je srovnáván výsledek zásahu do experimentálního subjektu. Téměř 

všechny podmínky zůstávají při této technice konstantní. Vliv času mezi 

jednotlivými fázemi experimentu může mít různý účinek. 

• Technika paralelních skupin - Tato technika je jednou z nejčastěji 

využívaných při pedagogickém experimentu. Spočívá v tom, že se 

srovnává skupina experimentální se skupinou kontrolní. Výhodou je,  

že umožňuje srovnání experimentálního zásahu u obou skupin. 

Podmínkou realizace je rovnocennost obou skupin. 

• Technika rotace faktorů - Technika rotace faktorů předpokládá práci 

s více skupinami. Nastává při ní křížová výměna experimentálního 

činitele, který tak postupně působí ve všech skupinách. Výhodou této 

techniky je dosažená přesnost a průkaznost výsledků. Nevýhodou je její 

praktické provedení ( 35, s. 54-62). 

 

13.6  Experimentální plán 

Experimentálním plánem se rozumí způsob rozvržení experimentu. Jedná  

se o plán na jeho realizaci. Existuje několik typů experimentálních plánů. V této práci 

uvedeme tři základní, které ve své práci uvádí i P. Gavora ( 33, s. 129-131). 

 

13.6.1  Experimentální plán s použitím pretestu a posttestu 

V tomto experimentálním plánu se u skupiny A i skupiny B pomocí pretestu 

zjišťují vlastnosti, které se mají v průběhu experimentu měnit, subjektů před započetím 

experimentálního působení. U obou skupin se na konci experimentu prostřednictvím 
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posttestu zjistí vlastnosti, na které bylo působeno nezávisle proměnnou. Experimentátor 

zjišťuje, jaký je rozdíl mezi výkonem v pretestu a posttestu u každé skupiny. Tento typ 

experimentálního plánu se často využívá. 

 

13.6.2  Experimentální plán s použitím posttestu 

V tomto experimentálním plánu se nezjišťují vlastnosti subjektů před započetím 

experimentálního působení pomocí pretestu. To je z toho důvodu, že obě skupiny jsou 

rovnocenné ve zkoumané vlastnosti. Na skupinu A i skupinu B se působí nezávisle 

proměnnou a poté, po skončení experimentu se zjišťuje změna vlastností 

prostřednictvím posttestu. Tento experimentální plán se využívá málo. Jeho výhodou je, 

že není potřeba čas k měření pomocí pretestu.  

 

13.6.3  Solomonův experimentální plán s použitím čtyř skupin 

Tento experimentální plán je kombinací dvou předchozích. V tomto plánu jsou 

čtyři skupiny. Dvě z nich mají jeden typ experimentálního působení a další dvě jiný typ 

experimentálního působení. Vždy jen jedna z každého druhu působení absolvuje pretest. 

Všechny čtyři skupiny na konci experimentu obdrží posttest. Výhodou je, že tento plán 

umožňuje experimentátorovi kontrolovat případný účinek pretestu na subjekty.  

 



 77 

13.7  Typy experimentů 

 

13.7.1  Laboratorní experiment 

Tento typ experimentu bývá velmi často používán v přírodních vědách. Jeho 

snahou je vytvořit maximálně čisté prostředí, které je minimálně ovlivňované vnějšími 

vlivy. V tomto prostředí by se měření vlivů intervenující proměnné mělo  

co nejoptimálněji přiblížit požadavkům vědy. Zpravidla bývá realizován ve speciálních 

prostorách, které experimentátorovi umožňují kontrolovat podmínky experimentu. 

Výhodou tohoto typu experimentu je zajištění kontroly nad vstupními i výstupními 

proměnnými a vytvoření kontrolovatelného prostředí. Závěry, vyvozené z laboratorního 

experimentu platí pouze pro stejné laboratorní podmínky. Jejich přenos do reálné 

situace je problematický. Z tohoto důvodu se laboratorní experiment v pedagogickém 

výzkumu používá minimálně ( 36, s. 223-225). 

 

13.7.2  Simulační experiment 

V rámci simulačního experimentu se vytvoří podmínky napodobující reálné 

podmínky, ve kterých lidé normálně řeší své problémy. Tento typ experimentu může 

trvat relativně dlouhou dobu. Zpravidla se jedná o složitější činnost, proto instrukce 

bývají připraveny v podobě manuálu. Příkladem simulačního experimentu jsou  

např. strategické hry, při nich experimentátor sleduje chování jednotlivců. Výhodou 

tohoto typu experimentu je jeho přiblížení k realitě. Problematické bývá udržet  

pod kontrolou všechny intervenující proměnné ( 36, s. 225-226).  

 

13.7.3  Přirozený (terénní) experiment 

Přirozený experiment bývá někdy nazýván pravým experimentem. 

V pedagogickém výzkumu je často využíván. Využívá „přirozené životní situace 

k tomu, aby při potřebném stupni kontroly mohly být zaváděny a ovlivňovány 

proměnné, které považuje experimentátor za důležité pro změnu konečného stavu“  

( 36, s. 227). Výhodou tohoto typu experimentu je jeho blízkost reálnému životu. 
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Nevýhodou je, že v přirozeném prostředí experimentátor nedokáže mít všechny vnější 

vlivy pod kontrolou ( 36, s. 227-230).  

 

13.7.4  Formující experiment 

Tento typ experimentu je blízký přirozenému experimentu. Probíhá 

v normálních podmínkách, které nejsou uměle vytvořené. Je zaměřen na změny, zásah 

do prostředí, životní situace, podmínky apod. Jeho realizace vyžaduje obezřetnost, 

jelikož negativní důsledky nedomyšleného experimentu se mohou odrazit na chodu 

zařízení, v němž je realizován ( 36, s. 230-232). 
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14  Vlastní průzkum efektivity problémového vyučování 

v rámci učiva zaměřeného na elektrotechniku 

 

14.1  Vymezení cílů průzkumu 

Cílem vlastního průzkumu na náhodně vybraných základních školách je zjistit 

možnosti využití problémových metod jako prostředku pro efektivnější elementární 

vzdělávání, vztah problémově orientované výuky na úspěšnost osvojení učiva v oblasti 

zaměřené na elektrotechniku a ověřit možnosti rozvoje žákovy technicky orientované 

tvořivosti v závislosti na spojení využití problémových metod s elektrotechnickými 

stavebnicemi. 

 

14.2  Stanovení hypotéz 

Pro stanovení vlivu problémových metod na žáky byly pro výzkumnou část 

stanoveny tyto hypotézy.  

Hypotéza 1: Problémové vyučování s využitím problémových metod napomáhá 

k lepšímu osvojení a zapamatování učiva zaměřeného na elektrotechniku a s využitím 

elektrotechnických stavebnic je vhodným prostředkem pro rozvíjení žákovy technicky 

orientované tvořivosti. 

Hypotéza 2: Chlapci v technicky orientovaných předmětech dosahují lepších 

výsledků než dívky. 

Hypotéza 3: Žáci ze školy mimo Prahu mají k technicky orientovaným 

předmětům bližší vztah, a tudíž v nich dosahují lepších výsledků. 

 

14.3  Charakteristika průzkumu 

Pro vlastní průzkum byla zvolena experimentální metoda s technikou paralelních 

skupin. Po náhodném výběru šesti základních škol byly rozděleny konkrétní třídy  

do dvanácti skupin. Skupiny, ve kterých bylo vyučováno pomocí problémových metod, 
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jsou označeny jako experimentální. Skupiny, u nichž nedocházelo k experimentálnímu 

zásahu, nesou označení kontrolní. V kontrolních skupinách probíhá výuka frontálním 

výkladem probíraného učiva učitelem. Po navození experimentálních změn, 

spočívajících v zavádění problémových metod a úloh do výuky v experimentální 

skupině, bylo u skupin realizováno ověření výstupních poznatků z oblasti základů 

elektrotechniky. 

 

14.4  Vzorek pro realizaci výzkumu 

Experiment probíhal v měsíci březnu na náhodně vybraných šesti základních 

školách v 8. a 9. ročnících. Na školách je v těchto ročnících v rámci oblasti Člověk  

a svět práce realizována výuka základů elektrotechniky na začátku druhého pololetí 

(podle jejich ŠVP), takže zde byl prostor pro uskutečnění experimentu. 

 

14.5  Vybrané základní školy 

Experiment proběhl na náhodně vybraných šesti základních školách. Tři školy 

byly mimopražské a tři pražské.  

Mimopražské školy: 

• ZŠ F. J. Řezáče Liteň, Šolská 44, Liteň 267 27, 8. ročník (19 žáků), 

• ZŠ Čimelice, Čimelice 115, 398 04, 8. ročník (19 žáků), 

• ZŠ Tomáše Šobra Písek, Šobrova 2070, Písek 397 01, 8. ročník  

(21 žáků). 

Pražské školy: 

• ZŠ Palmovka, Palmovka 8, Praha 8, 180 00, 8. ročník (18 žáků), 

• ZŠ genpor. Františka Peřiny, Socháňova 1139, Praha 6, 163 00, 9. ročník 

(23 a 21 žáků), 

• ZŠ Fišerova, Fingerova 2186, Praha 5, 158 00, 9. ročník (22 žáků). 
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14.6  Konkrétní rozdělení respondentů do jednotlivých skupin 

Sedm tříd bylo rozděleno na dvanáct skupin - šest experimentálních a šest 

kontrolních. Výuka v experimentálních skupinách byla realizována autorem této práce 

se zařazením problémových úloh. V kontrolních skupinách probíhala výuka frontálním 

výkladem probírané látky pod vedením vyučujícího dané školy. S vyučujícími byla 

prokonzultována probíraná látka. Výuka probíhala ve dvou paralelních skupinách 

současně. 

Přehled jednotlivých skupin je znázorněn v tabulce 1. 

SKUPINA ŠKOLA TŘÍDA  POČET ŽÁK Ů 

experimentální ZŠ F. J. Řezáče Liteň VIII. 10 

kontrolní ZŠ F. J. Řezáče Liteň VIII. 9 

experimentální ZŠ Čimelice VIII. 10 

kontrolní ZŠ Čimelice VIII. 9 

experimentální ZŠ Tomáše Šobra Písek VIII. 10 

kontrolní ZŠ Tomáše Šobra Písek VIII. 11 

experimentální ZŠ Palmovka VIII. 9 

kontrolní ZŠ Palmovka VIII. 9 

experimentální ZŠ genpor. Františka Peřiny IX. B 21 

kontrolní ZŠ genpor. Františka Peřiny IX. A 23 

experimentální ZŠ Fingerova IX. A 11 

kontrolní ZŠ Fingerova IX. A 11 

 
Tabulka 1: Přehled jednotlivých skupin a jejich počet 
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Celkem se výzkumu zúčastnilo 143 žáků, z toho 71 v experimentální skupině  

a 72 ve skupině kontrolní. Přehled rozdělení těchto skupin je znázorněn v tabulce 2. 

 

KONTROLNÍ SKUPINA  EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA  

ŠKOLA POČET 
ŽÁKŮ 

ŠKOLA POČET 
ŽÁKŮ 

ZŠ F. J. Řezáče Liteň 9 ZŠ F. J. Řezáče Liteň 10 

ZŠ Čimelice 9 ZŠ Čimelice 10 

ZŠ Tomáše Šobra Písek 11 ZŠ Tomáše Šobra Písek 10 

ZŠ Palmovka 9 ZŠ Palmovka 9 

ZŠ genpor. Františka Peřiny 23 ZŠ genpor. Františka Peřiny 21 

ZŠ Fingerova 11 ZŠ Fingerova 11 

CELKEM: 72 žák ů CELKEM: 71 žák ů 

Tabulka 2: Rozdělení skupin (experimentální a kontrolní) 

 

14.7  Analýza výzkumného materiálu 

Po vyhodnocení posttestu byly k dispozici výsledky jednotlivých skupin. 

Maximální počet bodů, kterého bylo možno dosáhnout, bylo 15. Za každou správnou 

odpověď byl přidělen jeden bod, pokud se otázka skládala ze dvou částí (otázka č. 7  

a 11), bylo možno přidělit půl bodu za správné zodpovězení alespoň poloviny otázky.  

U otázky č. 4 byla přidělena desetina bodu za každou správně nakreslenou 

schematickou značku. 

 Z důvodu absence některých žáků při vyplňování posttestu se počet žáků  

k celkovému počtu zúčastněných liší.  

Výsledky posttestu experimentální a kontrolní skupiny jsou v příloze 2, ukázka 

vyplněného testu žákem z experimentální a kontrolní skupiny je v příloze 3. Kompletní 

statistické podklady jsou uvedeny v elektronické podobě na CD, které je přiloženo  

a je součástí práce. 
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Tabulka 3 uvádí celkový dosažený počet bodů v posttestu jednotlivých žáků 

v experimentální skupině a také sumu všech získaných bodů. Tabulka 4 uvádí celkový 

dosažený počet bodů v posttestu jednotlivých žáků v kontrolní skupině a také sumu 

všech získaných bodů. Z těchto tabulek vyplývá, že žáci zařazeni do experimentální 

skupiny v posttestu celkově dosáhli lepšího výsledku, než žáci z kontrolní skupiny. 

Rozdíl činí 145 bodů, což odpovídá tomu, že žáci v experimentální skupině vyplnili 

jednotlivé položky posttestu v průměru o 2,3 bodu lépe než žáci z kontrolní skupiny. 

 

 Experimentální skupina 

Tabulka 3:Výsledky posttestu – experimentální skupina 

  
Kontrolní skupina 

Tabulka 4: Výsledky posttestu – kontrolní skupina 

Žák 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Dosažené 

body 
14 12,2 8,3 11,4 11,9 7,5 13,3 10,7 15 7 12,5 7,3 11,9 

Žák 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Dosažené 

body 
12,3 13,7 8,7 14 10,6 14,8 10,5 13,9 8,7 12,7 11,4 10,7 12,7 

Žák 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Dosažené 

body 
9,7 10,8 11,7 11,9 11 11 12,3 5,5 14,8 6,8 13,1 7,9 15 

Žák 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Dosažené 

body 
8,3 12,5 10,7 13,6 7,8 10,8 12,9 12,2 10,4 8,7 9,1 13,9 9,3 

Žák 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ∑ 
Dosažené 

body 
14 11 15 7,4 15 10,5 13 11 9,8 10,9 14 711 

Žák 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Dosažené 

body 
9,5 13,1 7,2 7,7 9,4 5,6 10,5 9,8 5,5 5,1 10 7,1 12,6 

Žák 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Dosažené 

body 
11,7 7,8 8,8 6,8 12,7 10 8,9 10,6 5,8 11,9 8 12,8 10,6 

Žák 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Dosažené 

body 
8,7 13,8 9 4,7 6,9 10,6 4,9 13,3 11,9 8,6 11 7 12,9 

Žák 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
Dosažené 

body 
7,8 10,9 9,3 7,7 7,2 7 8,5 8,5 11,8 7,6 6,5 10,5 10,4 

Žák 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ∑ 
Dosažené 

body 
10,3 8 12 8,9 8,9 8,5 13 11,4 8 566 
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Celkový souhrn porovnání dosažených bodů posttestu kontrolní  

a experimentální skupiny je uveden v tabulce 5. Kontrolní skupina z celkového maxima 

915 bodů dosáhla 566 bodů, což odpovídá 61,7 %. Experimentální skupina z celkového 

maxima 945 bodů dosáhla 711 bodů, což odpovídá 75,5 %. Rozdíl v úspěšnosti řešení 

úloh v posttestu mezi kontrolní a experimentální skupinou činí 13,8 %. Graf 1 je zcela 

zásadního charakteru, jelikož kromě znázornění celkového srovnání obou skupin 

obsahuje i rozdíl mezi nimi.  

 

 KONTROLNÍ SKUPINA EXPERIMENTÁLNÍ SKUPINA  

Počet bodů % Počet bodů % Výsledky 
posttestu 

566 61,7 % 711 75,5 % 

Tabulka 5: Celkové porovnání úspěšnosti správných odpovědí 

 

Celkové srovnání kontrolní a experimentální skupiny

61,7% 75,5%

13,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

kontrolní skupina

experimentální skupina

rozdíl mezi experimentální
a kontrolní skupinou

 

Graf 1: Celkové srovnání kontrolní a experimentální skupiny 
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Porovnání průměrných hodnot dosažených v posttestu u chlapců a dívek 

v experimentální skupině je znázorněno na grafu 2. Průměrné hodnoty jsou téměř 

shodné, ale nepatrně lepších výsledků dosáhli chlapci (o 0,07 bodu). 

Porovnání pr ůměrných hodnot dosažených v posttestu 
mezi chlapci a dívkami v experimentální skupin ě

11,32 11,25

0

2

4

6

8

10

12

chlapci

dívky

 

Graf 2: Porovnání průměrných hodnot dosažených v posttestu mezi chlapci a dívkami 

v experimentální skupině 

 

Porovnání průměrných hodnot dosažených v posttestu mezi chlapci a dívkami 

v kontrolní skupině uvádí graf 3. Průměrné hodnoty se opět liší jen nepatrně, konkrétně 

o 0,29 bodu. Z grafu 2 a 3 je zřejmé, že chlapci v obou skupinách dosáhli lepších 

výsledků než dívky (i když rozdíly jsou nepatrné). 
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Porovnání pr ůměrných hodnot dosažených v posttestu 
mezi chlapci a dívkami v kontrolní skupin ě

9,43 9,14
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Graf 3: Porovnání průměrných hodnot dosažených v posttestu mezi chlapci a dívkami 

v kontrolní skupině 

 

Porovnání průměrných hodnot dosažených v posttestu mezi žáky v Praze  

a mimo ni v experimentální skupině znázorňuje graf 4. Z něj vyplývá, že v průměru  

o 0,18 bodu lepších výsledků dosáhli žáci z mimopražských škol. 
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Porovnání pr ůměrných hodnot dosažených v posttestu mezi 
žáky v Praze  a mimo ni v experimentální skupin ě

11,21 11,39
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mimopražské školy

 

Graf 4: Porovnání průměrných hodnot dosažených v posttestu mezi žáky v Praze  

a mimo ni v experimentální skupině 

 

Graf 5 uvádí porovnání průměrných hodnot dosažených v posttestu mezi žáky 

v Praze a mimo ni v kontrolní skupině. Z něj vyplývá, že o 0,1 bodu lepších průměrných 

výsledků dosáhli žáci ze škol v hlavním městě České republiky. Opět se jedná o velmi 

malý rozdíl, který nemá vypovídající hodnotu 
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Porovnání pr ůměrných hodnot dosažených v posttestu mezi 
žáky v Praze a mimo ni v kontrolní skupin ě

9,31 9,21
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Graf 5: Porovnání průměrných hodnot dosažených v posttestu mezi žáky v Praze  

a mimo ni v kontrolní skupině 



 89 

15  Návrhy úprav výuky v ověřované části učiva 

Po realizaci a vyhodnocení vlastního průzkumu je možné navrhnout úpravy 

jednotlivých úloh i obecných doporučení k zadávání problémových úloh. 

Během vlastního průzkumu se osvědčilo, když mohli být žáci rozděleni  

do dvoučlenných skupin. V takovéto skupině si při práci s elektrotechnickou stavebnicí 

vzájemně nepřekážejí a každý má mnoho povinností a úkolů při řešení problémové 

úlohy. Díky tomu si může každý žák osvojit nové vědomosti a dovednosti vlastní 

aktivní činností. V případě, že by skupinka obsahovala více členů, mohlo by se stát,  

že někteří z nich by práci ostatních jen přihlíželi a sami by se aktivně nezapojili. Tím by 

u nich nedošlo k osvojení poznatků vlastní zkušeností. 

Výhodou při zadávání jednotlivých úloh je možnost využití zpětného projektoru 

ve třídě. Žákům je díky němu možné na stěnu promítnout zadání jednotlivých úloh, 

schéma jejich zapojení a také např. video objasňující funkci elektrického obvodu. 

Při průzkumu bylo zjištěno, že je potřeba při práci počítat s nadanějšími žáky, 

kteří zadané problémové úlohy vyřeší rychleji než ostatní. Pro takovéto žáky je potřeba 

předem připravit další úlohy, které odpovídají jejich vědomostem. Takovéto úlohy  

by měly být složitější, aby žáky motivovaly a neodradily je od další práce svou 

jednoduchostí. Zároveň by však neměly být příliš složité, protože i takovéto úlohy 

mohou žáka v další práci odradit. 

Při průzkumu byla využita úloha 1 z kapitoly  11   (Navrhněte a sestavte 

elektrický obvod domácího zvonku, kde lze vypínačem připnout i světelný signál  

pro špatně slyšící babičku.). Tato úloha byla zvolena za úvodní vzhledem k její 

jednoduchosti. Překvapivě ale žákům činila určité potíže, takže by bylo vhodnější  

ji rozdělit na dvě úlohy. První z nich by byla zaměřena pouze na sestavení elektrického 

obvodu se zvonkem. Poté, co by ji žáci úspěšně vyřešili, by dostali pokyn k doplnění 

tohoto obvodu o prvek, kterým by hluchá babička byla informována o tom, že bylo 

zazvoněno. Takto by jistě všichni žáci byli schopni úlohu zdárně vyřešit. 

 



 90 

Závěr  

Hypotéza 1: Problémové vyučování s využitím problémových metod napomáhá 

k lepšímu osvojení a zapamatování učiva zaměřeného na elektrotechniku a s využitím 

elektrotechnických stavebnic je vhodným prostředkem pro rozvíjení žákovy technicky 

orientované tvořivosti. 

Z grafu 1 vyplývá, že problémové metody zařazené do vyučování mají vliv  

na osvojení a zapamatování učiva zaměřeného na elektrotechniku. Rozdíl v úspěšnosti 

řešení úloh v posttestu mezi kontrolní a experimentální skupinou činí 13,8 %. V tabulce 

5 je uvedeno, že kontrolní skupina z celkového maxima 915 bodů dosáhla 566 bodů, 

což odpovídá 61,7 %. Experimentální skupina z celkového maxima 945 bodů dosáhla 

711 bodů, což odpovídá 75,5 %. Tento předpoklad se potvrdil. 

 

Hypotéza 2: Chlapci v technicky orientovaných předmětech dosahují lepších 

výsledků než dívky. 

Z grafu 2 a 3 je zřejmé, že chlapci z experimentální i kontrolní skupiny dosáhli 

v posttestu nepatrně lepších výsledků než dívky. Předpoklad se potvrdil natolik těsně 

(rozdíl 0,07 bodu v experimentální skupině a 0,29 bodu ve skupině kontrolní), že lze  

o jeho potvrzení hovořit pouze teoreticky. Je to dané např. tím, že žáci v době konání 

posttestu mohli být ovlivněni vnitřními i vnějšími podmínkami (rodinné problémy, 

nemoc, integrace žáků z minorit, aktuální vztahové problémy ve třídě, kvalita osvětlení 

ve třídě, atd.). Jedná se o specifický problém, který by si vyžádal vlastní průzkum.  

Ten však přesahuje možnosti této práce.  

 

Hypotéza 3: Žáci ze školy mimo Prahu mají k technicky orientovaným 

předmětů bližší vztah, a tudíž v nich dosahují lepších výsledků. 

Jak uvádí graf 4, žáci v experimentální skupině v mimopražských školách 

dosáhli v průměru o 0,18 bodu lepších výsledků než žáci ze škol v Praze. Z grafu 5 je 

zřejmé, že žáci z kontrolní skupiny dosáhli lepších výsledků ve školách v Praze. Rozdíl 



 91 

v této skupině činí v průměru 0,1 bodu. Rozdíly jsou opět tak malé, že z nich není 

možné vyvodit objektivní závěr.  

 

Zařazení problémové metody do vyučování má na osvojení vědomostí  

a dovedností žáků velký vliv. Předností této metody je velká motivační síla, formování 

celé osobnosti žáka, vzájemná spolupráce mezi žáky, možnost diskutovat a v neposlední 

řadě i rozvíjení fantazie a tvořivosti. Žáci se učí samostatně myslet, vytvářet hypotézy, 

vyhledávat potřebné informace a hodnotit je. V případě skupinové práce  

se u žáků rozvíjejí schopnosti a dovednosti sdělovat vlastní názor, vyslechnout názor 

jiného, kriticky jej zhodnotit a přijmout cizí názor. Zároveň si žáci musí mezi sebou 

rozdělit odpovědnost za určité činnosti a tím se u nich rozvíjí i odpovědnost za svěřenou 

práci. Současně si žák rozvíjí vlastní představivost a tvořivost. Při řešení problémové 

úlohy je nucen samostatně pracovat a vyhledávat potřebné informace a tím, že je sám 

iniciátorem, si nové informace snáze zapamatuje a propojí s jinými, již dříve 

osvojenými. Žák nezískává pouze izolované poznatky, ale takto se mu vytvoří 

provázaný komplex vědomostí a dovedností, čehož může kdykoli využít.  

Je zřejmé, že problémové metody by měly ve vzdělávací oblasti Člověk a svět 

práce - a nejen tam - najít své stálé místo. Tyto metody však mají i svá úskalí. Vyučující  

by je měl volit s rozmyslem, s ohledem na věk a zkušenosti žáků a samozřejmě  

je nevyužívat ve všech svých hodinách. Je důležité, aby se na takto orientovanou výuku 

vyučující důkladně připravil. Vymyšlení a sestavení problémových úloh je časově 

náročné a je žádoucí, aby byly vytvořeny účelně, s rozmyslem a hlavně řešitelně. Není 

nic horšího, než když žák dostane k vyřešení problémovou úlohu, která řešení nemá. 

Žák motivovaný předchozím průběhem vyučovací jednotky se může cítit být zklamán  

a v důsledku toho může i ztratit motivaci k vyřešení dalších problémových úloh  

a důvěru v ně.  

Vyučující, který vymyslí a zrealizuje problémově orientovanou výuku, by měl 

být obeznámen s důležitými aspekty, které musí dodržovat. Jedná se o vhodnou 

aktivizaci žáků, jejich řádné vedení a případné nasměrování ke správnému vyřešení 

problémů. Neměl by zapomínat na chválení a podporu jednotlivých žáků i skupin  
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a také na dostatek času, který musí žákům dát k dispozici, aby byli schopni problém 

vyřešit. Při správném vedení problémové výuky můžou být problémové úlohy 

vynikající metodou pro rozvoj tvořivých schopností žáků. 

Není možné ze dne na den dosáhnout toho, aby se stala elektrotechnika pro žáky 

zajímavým předmětem. Výsledky průzkumu ukázaly rozdíly mezi experimentálními  

a kontrolními skupinami. V některých položkách nebylo dosaženo velkých rozdílů mezi 

kontrolními a experimentálními skupinami, což může být zapříčiněno mnoha vlivy, 

které na žáky během experimentu působily, např. vliv pracovního prostředí, vztah mezi 

učitelem a žákem, z nichž nejdůležitější je podpora tvořivých jedinců, respektování 

osobnosti žáka aj. Další negativní věc, která má vliv na věrohodnost experimentu,  

je velikost výzkumného vzorku. Výběr výzkumného vzorku v terénu není jednoduchý. 

Některé oslovené školy nebyly přístupny takovému experimentu, čímž se podstatně 

zúžil i výběr vzorku. I přes všechna tato a další úskalí, která pedagogický experiment 

přináší, lze proto tvrdit, že problémové úlohy v učivu elektrotechniky přispívají k větší 

míře osvojení technicky orientovaného učiva a že využití problémových metod působí 

na zvýšení úrovně osvojení učiva elektrotechniky a rozvíjí u žáků jejich technicky 

orientovanou tvořivost.  

Závěrem této práce je třeba říci, že problémové vyučování má bezpochyby své 

velké přednosti, ale zároveň je to proces velice obtížný a náročný především  

na schopnosti vyučujícího, ať již na schopnosti organizační, schopnosti dynamicky 

reagovat na vzniklé situace, neméně také na schopnosti pedagogické a psychologické. 

Tyto nástrahy by měl dobrý pedagog překonat a nalézt si svou vlastní cestu,  

která by přinesla více radosti z práce a úspěchů nejen jemu, ale především žákům. 
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Příloha 1: 
 
Žádost 
 
 
Základní škola: … 
Adresa: … 
                         
     

V Praze dne 22. 2. 2010 
 
 
 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 
jsem studentem pátého ročníku magisterského studia na Pedagogické fakultě Univerzity 
Karlovy v Praze s aprobací technická a informační výchova – tělesná výchova  
a v současné době zpracovávám diplomovou práci na téma Problémové úlohy v učivu 
elektrotechniky. 
 Pro provedení pedagogického průzkumu této problematiky bych uvítal, kdybych 
měl možnost na Vaší škole ve dnech od 1. 3. do 31. 3. odučit učivo základů 
elektrotechniky podle platného vzdělávacího programu. Přitom bych rád porovnal 
efektivitu práce učitele v experimentální a kontrolní skupině. 
 
Děkuji předem za kladné vyřízení. 
     
 Jan Nosek 
 Čimelice 290 
 398 04 Čimelice 
 tel.: 737959733 

e-mail: marenka.jeny@centrum.cz 
 
 
Žádosti mého diplomanta podle možností školy doporučuji vyhovět.  
        

 
  
  
 
 Doc. Mgr. Ing. Daniel Novák, CSc. 
 vedoucí práce 
 
 
 
 
 
 

Příloha: Zadání diplomové práce ze dne 8. 12. 2008. 



 

Příloha 2: 

Hodnoty výsledků posttestu v experimentální a kontrolní skupině 

Posttest – experimentální skupina 
Číslo otázky  

ŽÁK  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑ 

1 1 1 1 0,5 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 14 

2 1 1 1 0,7 0,5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 12,2 

3 1 0 0 0,8 0,5 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 8,3 

4 1 1 1 0,9 0,5 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 11,4 

5 1 1 0 0,4 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11,9 

6 1 1 1 0,5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7,5 

7 1 1 1 0,8 1 1 0,5 0 1 1 1 1 1 1 1 13,3 

8 1 1 1 0,7 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 10,7 

9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

10 1 1 0 0,5 1 1 0 0 0 1 0,5 0 0 1 0 7 

11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 1 1 1 12,5 

12 1 1 0 0,8 0 0 1 1 0 1 0,5 1 0 0 0 7,3 

13 1 1 1 0,9 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 11,9 

14 1 1 1 0,8 1 1 0 1 1 1 0,5 1 0 1 1 12,3 

15 1 1 1 0,7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13,7 

16 0 1 0 0,7 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 8,7 

17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 14 

18 1 1 1 0,6 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 10,6 

19 1 1 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,8 

20 1 1 0 0,5 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 10,5 

21 1 1 1 0,9 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13,9 

22 1 1 1 0,7 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 8,7 

23 1 1 1 0,7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 12,7 

24 1 1 1 0,4 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 11,4 

25 1 1 0 0,7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 10,7 

26 1 1 1 0,7 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 12,7 

27 1 1 0 0,7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 9,7 

28 1 1 0 0,8 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10,8 

29 1 1 0 0,7 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 11,7 

30 1 1 1 0,9 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 11,9 

31 1 1 1 0,5 1 1 1 0 1 1 0,5 0 1 1 0 11 

32 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 11 

33 0 1 1 0,8 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 0 12,3 

34 0 1 0 0,5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5,5 

35 1 1 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,8 

36 0 1 0 0,3 0 1 1 0 1 1 0,5 1 0 0 0 6,8 

37 1 1 1 0,6 1 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 13,1 

38 1 0 0 0,4 0 1 0 1 0 1 0,5 1 0 1 1 7,9 

39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 



 

Posttest – experimentální skupina 
Číslo otázky  

ŽÁK  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑ 

40 1 1 0 0,8 1 1 1 0 0 1 0,5 1 0 0 0 8,3 

41 1 1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 12,5 

42 1 1 1 0,7 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 10,7 

43 1 1 1 0,6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13,6 

44 1 1 1 0,3 1 1 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 7,8 

45 1 1 1 0,8 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 10,8 

46 1 1 1 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 12,9 

47 1 1 1 0,7 0 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 1 12,2 

48 1 1 1 0,9 1 1 0 1 0 1 0,5 1 0 0 1 10,4 

49 1 1 1 0,7 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 8,7 

50 1 0 1 0,6 1 0 0 1 0 1 0,5 1 0 1 1 9,1 

51 1 1 1 0,9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 13,9 

52 1 1 1 0,8 1 1 0,5 0 0 1 1 0 0 0 1 9,3 

53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 

54 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 11 

55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

56 1 1 1 0,9 1 0 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 7,4 

57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

58 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0,5 0 1 1 0 10,5 

59 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 13 

60 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 11 

61 1 1 1 0,8 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 9,8 

62 1 1 1 0,9 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 10,9 

63 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 14 

               ∑ 711 
 



 

 
Posttest – kontrolní skupina 

Číslo otázky  
ŽÁK  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑ 
1 1 1 1 0,5 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 9,5 

2 1 1 1 0,6 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0 13,1 

3 1 1 1 0,7 0 0 0,5 0 0 1 0 1 0 1 0 7,2 

4 1 1 0 0,7 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 7,7 

5 1 1 1 0,4 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 9,4 

6 1 0 0 0,6 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5,6 

7 1 1 0 0,5 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10,5 

8 1 1 1 0,8 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 9,8 

9 1 1 0 0,5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5,5 

10 0 0 0 0,1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 5,1 

11 1 1 0 0,5 0 1 0,5 0 1 1 1 1 1 0 1 10 

12 0 1 1 0,6 0 0 1 1 0 1 0,5 0 0 1 0 7,1 

13 1 1 1 0,6 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 12,6 

14 1 1 1 0,7 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 11,7 

15 1 1 0 0,8 0 1 0,5 0 0 1 0,5 1 1 0 0 7,8 

16 0 1 1 0,8 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 8,8 

17 0 1 1 0,8 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 6,8 

18 1 1 1 0,7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 12,7 

19 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 10 

20 1 1 0 0,9 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 8,9 

21 1 1 1 0,6 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 10,6 

22 1 0 0 0,8 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 5,8 

23 1 1 1 0,9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 11,9 

24 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 8 

25 1 1 1 0,8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 12,8 

26 1 1 0 0,6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10,6 

27 1 1 1 0,7 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 8,7 

28 1 1 1 0,8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 13,8 

29 1 1 0 0,5 0 1 0,5 1 0 1 0 0 1 1 1 9 

30 0 1 1 0,7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4,7 

31 1 1 0 0,4 1 0 0 0 0 1 0,5 1 1 0 0 6,9 

32 1 1 1 0,6 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 10,6 

33 0 1 0 0,4 1 0 0 0 0 1 0,5 0 1 0 0 4,9 

34 1 1 1 0,8 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 1 1 13,3 

35 1 1 1 0,9 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 11,9 

36 1 0 1 0,6 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 8,6 

37 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 11 

38 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 7 

39 1 1 1 0,9 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12,9 



 

 
Posttest – kontrolní skupina 

Číslo otázky  
ŽÁK  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑ 
40 1 1 0 0,8 1 1 0,5 0 0 1 0,5 0 0 1 0 7,8 

41 1 1 1 0,4 0 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 0 10,9 

42 0 1 1 0,8 0 1 1 1 0 1 0,5 0 0 1 1 9,3 

43 1 1 1 0,7 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7,7 

44 0 1 1 0,7 0 1 0 1 1 0 0,5 0 0 1 0 7,2 

45 1 1 0 1 0 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0 0 0 7 

46 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0,5 0 0 0 0 8,5 

47 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0 8,5 

48 1 1 1 0,8 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 11,8 

49 1 1 1 0,6 0 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0 0 0 7,6 

50 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0,5 0 0 1 0 6,5 

51 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0,5 1 1 1 0 10,5 

52 1 1 1 0,9 0 1 0,5 0 1 1 1 1 0 1 0 10,4 

53 1 1 0 0,8 1 1 1 0 0 1 0,5 1 0 1 1 10,3 

54 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 8 

55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12 

56 1 1 1 0,9 0 1 0,5 0 0 1 0,5 1 0 1 0 8,9 

57 1 1 1 0,9 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 8,9 

58 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0,5 0 0 0 1 8,5 

59 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 13 

60 1 1 1 0,9 1 1 1 0 1 1 0,5 0 1 1 0 11,4 

61 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8 

               ∑ 566 
 



 

Příloha 3: 
Ukázka vyplněného posttestu žákem z experimentální a kontrolní 
skupiny 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


