Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Ústav pedagogiky
Studijní obor: Pedagogika

Bakalářská práce

Jan Chaluš

Konstruktivistické přístupy ve výuce na ZŠ (na příkladu výuky ČJL)
Constructivistic Ways in Elementary Education (Based on Czech Language Teaching)

Vedoucí práce: PhDr. Ivana Tvrzová

Praha 2012

Děkuji především PhDr. Ivaně Tvrzové za cenné rady a doporučení při zpracovávání
této práce.

Dále děkuji Mgr. Jiřímu Trundovi za poskytnuté konzultace k praktické části této práce,
Mgr. Kateřině Kamrádkové a Jiřímu Alblovi za technickou pomoc při zpracování
získaných dat z dotazníků.

V neposlední řadě děkuji žákům 9. ročníku ZŠ, Praha 2, Londýnská 34 za ochotu a
vstřícnost při podílení se na experimentu uskutečněném pro účely této práce.

Jan Chaluš

1

„Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně s odbornou pomocí PhDr.
Ivany Tvrzové, s použitím pouze citovaných pramenů a literatury, a že práce nebyla
využita v rámci jiného vysokoškolského studia.“

V Praze 15. 5. 2012

Jan Chaluš

.........................................................

2

Abstrakt

Teoretická část práce se zabývá popisem a srovnáním transmisivního a konstruktivního
pojetí školy. Nastiňuje okolnosti, které obě pojetí provázejí, případně je podmiňují
(jejich filosofii, výukové metody, podoby evaluace, prostředí, v němž vzdělávání
probíhá aj.). Na základě dostupné literatury a vlastní zkušenosti autor sleduje a srovnává
obecné předpoklady obou pojetí, jejich potenciální klady a nedostatky s ohledem na
současnou praxi českého školství.

V další části textu autor nastiňuje přehled několika zajímavých metod konstruktivní
výuky, především těch, jež také prakticky využívá během svého výzkumu. Následně
připomíná nejznámější typy škol, které celou svou organizaci výuky a přístup k žákovi
založily na alternativních metodách výuky.

V empirické části této práce je popsán a vyhodnocen průzkum, který zkoumá možnosti
využití transmisivního a konstruktivního pojetí výuky v hodinách Českého jazyka
a literatury na základní škole. Výsledkem je srovnání teoretických předpokladů s praxí
dosažených zjištění.

Klíčová slova
konstruktivistické a transmisivní vzdělávání, vzdělávací metody, český jazyk
a literatura, praktické využití vzdělávacích metod
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Abstract

The theoretical part of the thesis deals with a description and a comparison of
transmissive and constructive forms of teaching in schools. It outlines circumstances
which accompany both forms. Alternatively it is conditional to them; its philosophy,
teaching methods, types of evaluation, environment in which the education process
takes place, etc. Also, the author observes and compares general preconditions of both
forms of teaching, their potential advantages and disadvantages based on author´s own
experience, and available literature. All with a consideration of present Czech education
practices.
The next part of the text gives an overview of some interesting methods of constructive
forms of teaching, especially those which were used within the author´s own research.
In addition, the author names the most famous types of schools which base their
organization of teaching on alternative methods of education.
The empirical part of the thesis describes and evaluates the author´s own research which
looks into the possible ways of using transmissive and constructive forms of teaching in
Czech language and literature classes at the elementary school level. Research results
present a comparison of both theoretical preconditions and practical research findings.
Keywords
constructive and transmissive forms of teaching, educative ways, Czech language and
literature, practical use of education ways
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Úvod
„Nejvíce ze všeho jsem se bránil škole, ale nikdy jsem se nebránil učení. Důvodem, proč
jsem tak bojkotoval školu, bylo ve skutečnosti to, že systém výuky mě beznadějně,
bláznivě, do hloubi duše otravoval. Moji učitelé a učitelky byli nabručení idioti. Jeden
či dva z nich byli alespoň trochu vlídní, ale ani tihle nebyli schopni opravdu vyučovat.
Vzdělávací systém byl určen výhradně poloblbcům, kteří po učení vůbec netoužili. (...)
Bránil jsem se škole, protože tenhle systém výuky mně nevyhovoval.“1

Ve své autobiografické knize se William Saroyan mj. zmiňuje i o svém vztahu ke škole.
Tento prozaik světového významu se vzdělávací instituci, tedy instituci, která mu v jeho
intelektuálním rozvoji měla napomáhat, bránil. Příčiny své nelibosti ke škole dokonce
formuluje poměrně jasně: jsou jimi špatní učitelé a špatné vyučovací metody. Saroyan
označuje systém amerického školství první poloviny dvacátého století jako systém
určený pro poloblbce.

Je zajímavé, že podobným způsobem vnímá a popisuje systém francouzského
vzdělávání již v 16. století filosof Michel de Montaigne, když ve své eseji O výchově
dětí říká:

„Pravidelně se nám jen hučí do uší, jako by se nalévalo trychtýřem do sudu, a naší
povinností je pouze opakovat, co nám bylo řečeno. Přál bych si, aby vychovatel v této
věci zjednal nápravu, a aby hned od počátku – podle toho, nač duše svěřená do jeho
rukou stačí – jí pomáhal k uplatnění a dával jí z věcí ochutnávat a samostatně je volit a
rozlišovat: ať jí někdy cestu otevře, někdy ať ji nechá cestu si otevřít. Nechci, aby
objevoval a mluvil on samojediný, přeji si, aby mluvil i jeho žák a on naslouchal.
Sokrates a po něm Archesilaos žádali, aby nejdříve mluvili jejich žáci a potom
promlouvali oni k nim. Obest plerumque is qui discere volunt autoritas eorum qui
docent. (tj. Autorita těch, kdo učí, přečasto škodí těm, kdo se učit chtějí. - Cicero).

1

SAROYAN, W. Cyklista v Beverly Hills, s. 41 – 42.
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(...) Ať vychovatel na žákovi nežádá pouze počet ze slov jeho lekce, nýbrž ze smyslu a
podstaty poučení, a prospěch z dosaženého výsledku ať posuzuje nikoliv svědectvím
žákovy paměti, ale svědectvím jeho života. Ať vše, čemu ho právě naučil, mu dá převést
na sterou tvářnost a použít na stejně četné různé náměty, aby se přesvědčil, zdali si žák
naučené dobře vtělil a vskutku přivlastnil; (...). Vyvrhneme-li potravu, jak jsme ji
spolkli, svědčí to o žaludečních obtížích a špatném trávení. Žaludek nesplnil svou práci,
jestliže neproměnil způsoby a podobu toho, co mu dali k zpracování.“2

Montaigne ve své eseji nejen kritizuje, ale nabízí možnosti ke zlepšení systému
vzdělávání, dokonce vybízí ke změně toho soudobého, stávajícího. A do třetice
z literárních příkladů uvedu ještě jeden i z prostředí českého (resp. československého)
školství. Také spisovatelka Tereza Boučková ve své, do značné míry autobiografické,
knize vzpomíná na svá středoškolská a vysokoškolská léta:

„Náš angličtinář byl člověk, kterého jsme si moc vážili. Po každé hodině jsme ho
prosili, aby s námi ještě zůstal a povídal si. Hovořil o našem nejtíživějším problému,
lidské morálce, hledal s námi odpovědi na naše nekonečné otázky o smyslu života a
přitom před námi odkryl magické kouzlo literatury a my začali číst Dostojevského,
Čapka, Hemingwaye, Zweiga...
Když jsme se sešli s bývalou maturitní třídou, všichni prokádrovaní studenti vysoké byli
otrávení z tupého bezduchého šprtání a nekonečné buzerace (...).“3

Všichni tři autoři a všechny tři výše uvedené úryvky mají cosi společného. Ani jeden
z autorů není pedagog, ale všichni si prošli vzdělávacím systémem (v různých dobách a
různých zemích) a všichni svou zkušenost popisují jako špatnou. Saroyanova škola (z
kontextu knihy vyplývá, že se jedná o školu základní) svého žáka nijak zvlášť
nepodněcovala, nemotivovala, tudíž se jí bránil. Tereza Boučková má velmi podobnou
zkušenost se školou střední i vysokou, i když zmiňuje i světlé stránky, konkrétně
v osobě vyučujícího angličtiny, který svým přístupem vzbuzoval v žácích chuť se
vzdělávat a motivoval je dokonce k samostudiu mimo svůj obor. A konečně asi
2

3

DE MONTAIGNE, M. Eseje: O výchově dětí, s. 309 - 310.
BOUČKOVÁ, T. Indiánský běh, s. 39.
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nejvýstižněji z uvedených citátů formuluje v obecné rovině nedostatky i možnosti
přístupu k žákovi Montaigne (připomínám, že již v 16. století!). Jím popsaný rozdíl ve
své podstatě popisuje dva historicky základní přístupy ke vzdělávání, jimiž se
pedagogika v různé míře v průběhu dějin zabývala a jež učitelé při své praxi využívali a
využívají dodnes. Mám na mysli přístup transmisivní (někdy také označovaný jako
„klasický, tradiční“) a konstruktivní (konstruktivistický).

V současné pedagogické praxi je stále vyvíjen určitý tlak (na různých místech v různé
míře), aby učitelé inovovali své vzdělávací přístupy (totiž od transmisivních ke
konstruktivním). Mnozí se této změně však z různých důvodů brání, mnohým i přes
jejich snahu nejde či nefunguje. Také mezi rodiči žáků se najdou zastánci i odpůrci té či
oné podoby výuky a v neposlední řadě jsem se setkal i s odlišnými reakcemi ze strany
dětí, které procházely nejrůznějšími vyučovacími strategiemi svých vyučujících.

V následujícím textu se proto pokusím popsat podstatu a podmínky obou těchto
přístupů ke vzdělávání, porovnat jejich možnosti a v praktické části pak posoudit klady i
nedostatky na základě reálné výuky v hodinách Českého jazyka a literatury v 9. ročníku
základní školy. Zajímá mne nejen to, v jaké míře jsou oba přístupy efektivní z hlediska
rozvoje vědomostí žáků či uplatnění jejich sociálních dovedností, ale i to, jak jsou žáky
přijímány, zda a v jaké míře je vnitřně motivují k dalšímu studiu, aktivitám...
A v neposlední řadě mne zajímá i přínosnost a využitelnost obou přístupů pro pedagoga
samotného.
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I. Teoretická část
1 Transmisivní a konstruktivní pojetí školy
1.1 Vyučování transmisivní
Chápeme-li termín transmise v obecné rovině jako přenos čehosi z jednoho na druhé
(například Pedagogický slovník z r. 2003 tento termín ještě neuvádí a ani aktuální
vydání Slovníku cizích slov jej nedefinuje v pedagogickém kontextu, pouze ve
významu technickém jej formuluje jako „zařízení k přenášení a rozvádění hnací síly
z hnacího stroje na pracovní stroj“, což je mj. přeneseno do kontextu pedagogického
docela pěkné přirovnání, v právnickém významu se jedná o „přechod dědického práva
na další dědice“), v pedagogické rovině se jedná především o přenos informací z učitele
na žáka. Je to základní princip, který škola využívá již po staletí. Tomuto principu
odpovídá i často preferovaný způsob výuky, tedy frontální, a jsou mu uzpůsobeny i
další okolnosti jako např. role pedagoga i žáka ve třídě, rozestavění nábytku v učebně,
forma zkoušení a hodnocení žáků a další.

Frontální vyučování (jako cíleně užívaný způsob výuky) má své kořeny v Německu u
školského reformátora J. Sturma (1507 – 1589). Ve své Didaktice velké jej rozpracoval
také český pedagog J. A. Komenský (1592 – 1670), ale zásadním způsobem jeho teorii i
praxi ovlivnil až F. Herbart (1776 – 1841), jehož koncepce slovně-názorného vyučování
a podoba vyučovací hodiny vytvořila základy výuky u nás od 19. století a na mnohých
školách je k vidění dodnes.4
Filosofie transmisivní školy, jak ji popisuje italský pedagog F. Tonucci (nar. 1941)5, a jí
odpovídající frontální vyučování vychází z předpokladu, že žák je ten, kdo „neví“, do
školy přichází jako tabula rasa, kterou je potřeba odpovídajícím způsobem popsat.
4

Historický kontext podle studie H. Vonkové, in: VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro
učitele, s. 176.
5
TONUCCI, F. Vyučovat nebo naučit?.
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K onomu popsání je ve škole učitel, který na rozdíl od žáka již „ví“ a své vědění má na
resp. do žáka přenést. Dalším z předpokladů je i to, že mezi jednotlivými žáky existuje
určitá stejnost (všichni jsou ti, kdo „neví“) a vyučovat je tedy lze všechny stejným
způsobem. Také „výsledný produkt“, který školu (nebo i jen vyučovací jednotku,
třídu...) opouští, by měl být stejný a k tomu transmisivní typ školy směřuje své žáky.

Jestliže je základem tradiční výuky přenos informací z učitele na žáka (jak by mohl také
žák, který „neví“, přenášet nějaké informace?), komunikace ve třídě je daná a možná
pouze dvěma směry: učitel → žák, žák → učitel. Komunikace mezi jednotlivými žáky
pak bývá považována za rušivou, a tudíž nežádoucí.

Z hlediska metody výuky je nejčastěji používaný výklad. Učitel vykládá, žák má za
úkol si učivo zapamatovat a zopakovat. Míra zapamatovaného je pak mírou pro
hodnocení. Čím více si žák zapamatuje, tím lepší a úspěšnější v pojetí transmisivní
školy je. Podoba výuky má charakter převážně auditivní a částečně vizuální, konativní
složce rozvoje osobnosti není v mnohých teoreticky vědních oborech ponechán prostor,
i přestože upřednostňovaný způsob poznávání světa je u jednotlivých žáků různý.

Vyučovací hodina bývá v rámci své pětačtyřicetiminutové dotace strukturována často
velmi obdobně (vycházím zde nejen ze své vlastní zkušenosti, ale z několika náslechů,
jichž jsem se dosud měl možnost zúčastnit): zkoušení jednoho či dvou žáků před tabulí,
které funguje zároveň pro ostatní jako opakování probraného učiva, výkladu učiva
nového, zápisu do sešitu, práci s učebnicí, závěrečným shrnutím. Taková hodina není
žáky vnímána jako zajímavá a pokud se její model pravidelně opakuje, zabředá často do
nudného stereotypu a rutiny.

Ověřování nabytých vědomostí (a je dobré upozornit, že se v transmisivní škole vlastně
stěží může hodnotit něco jiného než míra schopnosti zapamatovat si a zopakovat učivo;
hodnotí se tak vlastně pouze výsledek učení, nikoliv jeho proces) se kromě běžně
užívaných didaktických testů děje často formou ústního zkoušení před tabulí. Tato
situace mívá mnohdy podobu za katedrou sedícího pedagoga a jaksi osaměle stojícího
žáka, který se tak ocitá v poměrně nepříjemné situaci mezi učitelem a třídou, jež jej
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poslouchá. Případný neúspěch žáka se stává veřejně viditelným, což může mít nejen
demotivující následky, ale může vést i k vážnějším osobnostním problémům.

Běžnou formou klasifikace je známkování (u nás škála 1 až 5). Známka se stala vlastně
hlavním motivem žákova učení. Dobrá známka je cílem, kterého je třeba dosáhnout a
kvůli němuž se žák „musí více učit“. Známka označuje aktuální výkon žáka v předem
stanovené stupnici a na tuto stupnici jej také umisťuje. Je tak v přímém srovnání se
svými spolužáky. Nelze se ale bránit otázce, jakou vypovídací hodnotu vlastně známka
má? Co pro žáka, jeho zákonné zástupce či přímo učitele znamená konstatování, že
z českého jazyka dostal žák na konci roku např. trojku? Odpovědí může být, že žák je
průměrný. Ale co to tedy konkrétně znamená? Umí vyjmenovat požadované spisovatele
a jejich díla, ale nejde mu větný rozbor? Nebo neumí ani jedno, ale píše pěkné slohové
práce a navíc pravopisně správně? Nabízí se mnoho dalších variant a všechny je možné
obsáhnout závěrečným konstatováním, že žák ovládá český jazyk na trojku. Známka
nejen že není úplně relevantní evaluační informací, ale odvádí vlastně žáka i od
podstaty učení a jeho vnitřní chuť poznávat a učit se nahrazuje motivací vnější. „Dítě je
poměřováno jen normami, nikoliv svými vlastními potencialitami, jejichž rozvíjení je
nejvlastnějším cílem skutečné výchovy.“6

Z principů transmisivního pojetí výuky vyplývá, že výrazná individualita v projevech a
výkonech žáka není zcela žádoucí (učitel všem předává učivo stejným způsobem a od
každého chce stejným způsobem toto učivo zpět; míra odlišnosti zpětné vazby žáka se
projeví právě jeho umístěním na klasifikační škále). Žák, který je nějakým způsobem
„jiný“ a vyčleňuje se z kolektivu, může být znevýhodněn hodnocením nebo i
kázeňskými postihy. Jeho odlišnost přitom může být projevem určitého nadání, které by
škola mohla (měla) vhodným způsobem podpořit a žáka tak rozvinout.

Frontálnímu vyučování také odpovídá rozmístění nábytku v učebně. Lavice žáků
směřují čelem k tabuli, kde se odehrává většina výuky a odkud jim učitel vykládá učivo
a na tabuli provádí zápis. Komunikace zde probíhá dvěma směry, jak bylo výše
6

KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Reformu dělá učitel: aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve
vyučování, s. 3.
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uvedeno, a rozestavění lavic vlastně omezuje (záměrně?) dialog mezi žáky. Případná
spolupráce je možná mezi dvěma spolužáky v jedné lavici, ostatní komunikace je
spojená s nutností se otáčet, což bývá považováno za vyrušování. Samostatná aktivita
žáka a jeho případné spolupráce s ostatními spolužáky je často až nežádoucí. Svou roli
samozřejmě hraje i celkové prostředí učebny, množství a podoba podnětných materiálů
(ať výukových či dekorativních), jejich rozmístění, využitelnost a přístupnost žákům.

Významnou roli v transmisivní škole hraje učitel (v některých případech by se mohlo
zdát, že hraje roli významnější než žák). Učitel je zde pokládán za jakéhosi garanta
pravdy. Předmět, který vyučuje, ovládá (na rozdíl od žáka) a své znalosti předává
žákovi. Je tím, kdo kompletně rozhoduje o podobě vyučovací jednotky (která často
opakuje scénář používané učebnice), do vyučovacího procesu vstupuje jako daná a
nutná autorita.

1.2 Vyučování konstruktivní (konstruktivistické)
Pokusme se, podobně jako v úvodu minulé kapitoly, nejprve vyložit české významy
pojmů konstruktivní, konstrukce. Slovník cizích slov (1995 a další aktualizovaná
vydání) opět neuvádí vztah tohoto slova v souvislosti pedagogické, ale jeden
z nabízených významů říká, že je to sestavování, sestavení jednotlivých částí podle
plánu; adjektivum konstruktivní pak znamená tvořivý, činorodý, tvůrčí. Pedagogický
slovník (1995) však na rozdíl od transmisivního pojem konstruktivistický zná, a to pod
heslem konstruktivistická pedagogika. Definuje ji jako pedagogické hnutí, které
prosazuje ve výuce řešení problémů ze života, tvořivé myšlení, práci dětí ve skupinách a
méně drilu. Jak lze vidět, konstruktivistické pojetí výuky a jeho přístup k žákovi se od
transmisivního liší, posouvá, dokonce se v mnohém staví až do protikladné pozice. Již
z této základní jednoduché definice vysvítá, že zde se nabízejí mnohé možnosti různosti
výukových aktivit, že se tu mění přístup učitele k žákovi, že struktura vyučovací hodiny
se může měnit v souvislosti s vyučovacími metodami aj.
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V historii pedagogiky se až do 19. století (a v tomto století u nás navíc zásadně)
setkáváme především s výukou transmisivní a, jak jsem již zmínil, toto pojetí má v ČR i
přes reformní snahy pedagogů 20. století své široké působení dodnes.7 Proto se
pravděpodobně objevuje označení této výuky jako „klasické, tradiční“. Vůči takovému
pojetí se ve 20. století vymezuje pedagogika „reformní“ (J. Dewey, P. Petersen aj., u
nás např. V. Příhoda), vznikají „alternativní a inovativní“ školy (těchto pojmů užívá
např. K. Rýdl, J. Průcha), přístupy k výuce jsou „konstruktivní“ (F. Tonucci) a souhrnně
můžeme mluvit o „moderní“ pedagogice (G. Petty).

Jestliže se „moderní, alternativní, reformní, konstruktivní atd.“ prvky pedagogiky
vymezují vůči „klasickým, tradičním, transmisivním“, pokusme se i následující
charakteristiky vnímat jako určité srovnání (prakticky se o srovnání těchto dvou
přístupů pokusím v druhé části této práce).

Tonucci vidí jeden ze základních pilířů konstruktivní výuky v tom, že učitel přistupuje
k žákovi i k sestavování výukových jednotek (bloků) s vědomím, že žáci do školy
vstupují již s určitými vědomostmi, dovednostmi, zkušenostmi. Každý je má
pochopitelně na odlišné úrovni a učiteli nepřísluší je všechny dorovnat na požadovanou
(ideální) rovinu, nýbrž každého žáka individuálně vést k tomu, aby sám vůči sobě
dosáhl co nejvyšší možné úrovně těchto vědomostí, dovedností... Žák, který opouští
vyučovací hodinu, školní rok či stupeň školy, nemá být totožným univerzálem se svými
spolužáky, ale má zůstat individualitou, obohacenou příp. restrukturovanou.

Základem výuky není přenos informací z učitele na žáka, ale komunikace ve třídě se
umožňuje všemi směry (učitel → žák, žák → žák, žák → učitel a další varianty
zahrnující skupiny žáků jakožto komunikační jednotky). Výrazným metodickým
posunem je tu zahrnutí metod kooperativního vyučování, které jsou právě založené na
7

„Dějiny poučují (a současnost potvrzuje), že existovala a existují jakási dvě obecná historická pojetí
vzdělání. To první, „dějinně“ vytrvalé, spatřovalo smysl vzdělání v osvojení sumy poznatků, které spolu
tvořily všeobecnou kulturní hodnotu dané historické společnosti. Druhé pojetí, které si do praxe začalo
rázně klestit cestu především na přelomu 19. a 20. století, naopak chtělo vycházet ve vzdělání mnohem
více, než tomu bylo doposud, od dítěte. (...) Moderní společenství té doby si (...) začínala nad chodící
naučné slovníky více cenit osobností schopných jednat, tvořit, řešit problémy, prožívat, komunikovat atd.
Úloha poznatků se mění. Přestávají být cílem a začínají být prostředkem k tomu, aby se člověk rozvinul
ve složkách své osobnosti a tím i uspěl v řadě rozmanitých životních situací.“ (KASÍKOVÁ, H.,
VALENTA, J. Reformu dělá učitel: aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve vyučování, s. 5.)

13

spolupráci žáků ve skupinách, komunikace mezi žáky je tu tedy oproti transmisivnímu
pojetí naopak žádoucí (samozřejmě při dodržování předem daných komunikačních
zásad).

Konstruktivnímu vyučování frontální výklad coby metoda výuky dostačovat nemůže,
přesněji řečeno ve většině případů především ani vyhovovat. Dá se to předpokládat
z nově formulovaných cílů a požadavků na rozvoj celé osobnosti žáka, tedy nejen např.
jeho paměti.8 A má-li být žák tvořivý, činorodý, tvůrčí (jak definuje pojem slova
konstruktivní SCS), musí se komplexně rozvíjet prostřednictvím aktivit nestereotypních,
motivizujících k další činnosti a zájmu o vlastní rozvíjení se, podněcujících k vlastnímu
myšlení, hloubání nad problémem a možnostmi jeho řešení.

Konkrétních forem a metod používaných v konstruktivním vyučování je v současné
době již značné množství, ať už těch využívajících jako základ dialog, tvořivou práci
s textem, skupinové řešení problému či náročnějších projektových aktivit. Některé jsou
zaměřeny na rozvoj sociální stránky osobnosti žáka, jiné podporují více rozvoj
schopnosti práce s informacemi, další zvýrazňují osobnostní rovinu, případně formují
schopnost uzpůsobit chování žáka při zjištění jeho úspěchu / neúspěchu.9 Popisem
podstaty několika vybraných metod se budu podrobněji zabývat v praktické části této
práce.

Sestavení struktury vyučovací hodiny bývá různé. Odvíjí se nejen od probíraného učiva
(samotná tematika často vyžaduje odlišný způsob práce), ale především od cílů, které si
učitel stanoví a k jejichž dosažení používá odpovídající metody výuky. Příkladem10
může být hodina, která začíná krátkou činností aktivující žáka a často také uvolňující
jeho napětí, které si do vyučování může přinášet (z jiné hodiny, z domova...). Může to
být krátká pohybová hra, požadavek na jednoslovné vyjádření momentálních myšlenek,
neočekávaná činnost v daném předmětu (např. začínáme hodinu českého jazyka písní,

8

Rámcový vzdělávací program formuluje tyto vzdělávací cíle jako klíčové kompetence, tedy soubor
prakticky využitelných dovedností, schopností, postojů žáka... Osvojování těchto klíčových kompetencí
je proces dlouhodobý a složitý, probíhá de facto během celého vzdělávacího procesu a dotváří se i v
dalším průběhu života.
9
Podle VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele, s. 123.
10
Podle MUSIL, R. Přiblížit se k žákům. a MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy.
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která je ale zhudebněním textu básníka, o němž se chystáme učit, takže píseň je
plánovaným úvodem do tématu) a další.

Následuje uvedení do problému, žákům je zadán problém (opět lze učinit nejrůznějšími
způsoby, tj. od klasického vysvětlení, přes pracovní list k doplnění, až po zadání formou
skládanky, části textu, mapy, obrázku, k níž má u dalších spolužáků najít chybějící části
a společně je sestavit, doplnit aj.). Žáci tu často konfrontují probírané učivo s tím, co o
něm již vědí z vlastních zkušeností. Kooperativní výuka těží právě ze skupinové práce,
při níž si tyto zkušenosti mohou žáci navíc mezi sebou konfrontovat, podobně činí i
metody RWCT 11 a další.

Vlastní vyučování (cíl výuky) vlastně opravdu začíná až nyní, kdy žáci jednotlivě či
v různě uspořádaných skupinách řeší zadaný problém a vypracovávají požadovaný
výstup (tím může být např. poster, myšlenková mapa, zjištění, uspořádání a
prezentování informací, artefakt, dramatická scénka...). Během této části hodiny si lze
asi jen těžko představit učitele stojícího před tabulí. Stává se spíše koordinátorem
výuky, rádcem při práci, komentátorem.

Závěr vyučovací hodiny je věnován prezentacím výtvorů, zjištěných informací,
sumarizací zjištěného, shrnutím, uvědoměním si a konstatováním dosažených cílů.
Žákům by měla být dána možnost krátce se vyjádřit k průběhu hodiny (např. opět
„jedním slovem, jednou větou řekni, co ses dozvěděl/-a zajímavého, nového“).

Stavba vyučovací hodiny v konstruktivním pojetí výuky může vypadat podle výše
popsaného modelu, nabízí se ale mnoho dalších možností, které lze použít. Proto bych
jako její charakterizující rys označil, spíše než tento konkrétní „upravený“ model, právě
onu možnost tvárnosti podoby každé vyučovací hodiny. Tato možnost se navíc ještě
značně rozšíří, pokud vyučovací jednotku neomezíme na v Čechách běžných 45 minut,
ale dle potřeby ji rozšíříme na libovolně dlouhý blok, např. v případě projektového

11

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení mj. ve svém tří fázovém modelu učení (evokace –
uvědomění si významu – reflexe) pracuje také s konfrontací nových informací s těmi, které již o tématu
žák ví.
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vyučování i na několikadenní, v němž lze uspořádání jednotlivých aktivit využít ještě
efektivnějším způsobem vzhledem k dosažení požadovaných cílů.

Je asi zřejmé, že konstruktivní výuka si žádá také jiné podoby zjišťování žákova
pokroku ve svém vzdělávání a v souvislosti s tím i odlišné podoby jeho hodnocení.
Hodnocení, které bude kromě úrovně získaných vědomostí a dovedností zohledňovat
mj. i žákovy kognitivní schopnosti (chápání, porovnávání, schopnost abstrakce...),
schopnost přenášení poznatků do nových situací, postoje ke školní práci, individuální i
sociální chování, individuální schopnosti, možnosti, tělesné a zdravotní nedostatky
každého žáka a další.12 Známkování se tu vzhledem k odlišně zaměřenému pojetí výuky
jeví ještě intenzivněji jako způsob hodnocení se značně omezenou vypovídající
hodnotou.

Často používaným způsobem hodnocení se v konstruktivních školách stává hodnocení
slovní. Učitel formuluje klady i zápory studijního procesu žáka, komentuje jeho
pokroky, zohledňuje snahu, doporučuje další možnosti v žákově rozvoji, nápravě
nepodařených výstupů či nezvládnutého učiva. Kladem takového hodnocení může být
mj. i to, že v něm učitel nehodnotí žáka ve srovnání s ostatními, ale jeho pokroky
vztahuje opět k němu samému. Vyvaruje se tak vyvolání statutu „horšího a lepšího“
žáka. Určitým nedostatkem slovního hodnocení je potřeba učitelovy jazykové a
formulační dovednosti. Ta má zásadní vliv na celkovou smysluplnost hodnocení.
Formulovat skutečnost tak, aby měla nejen vypovídací hodnotu o momentální úrovni
vzdělání žáka, ale aby byla formulace také srozumitelná pro rodiče i žáka a zároveň
nepozbyla svoji formálnost (obzvláště v případě slovního hodnocení na vysvědčení,
které je platným úředním dokumentem), to může být pro mnohé učitele obtížné.

Relativně nedávný plošnější přechod ze známkování na slovní hodnocení se ještě někdy
však jeví také jako určitý problém i z důvodu, že známkování u nás mělo a má letitou
tradici. Nejen u rodičů minulé generace se při své praxi setkávám s tím, že mají obtíže
si formulace slovního hodnocení vyložit tak, aby pro ně měly vypovídající hodnotu. Zdá
se, že mnohým stačí (a je pro ně i přehlednější) konstatování, že jejich dítě je
12

Podle SCHIMUNEK, F.-P. Slovní hodnocení žáků, s. 13.
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„vynikající, průměrné či nedostačující“ (tedy to, co se skrývá za označením známkou 1,
3 a 5).
Jinou komplikací se stává nutnost převodu slovního hodnocení na známky13 ve třech,
resp. čtyřech závěrečných pololetích povinné školní docházky pro potřeby přijímacích
řízení na střední školy. Učitel je tak vystaven požadavku sloučit dva ve své podstatě
naprosto rozdílné způsoby hodnocení, což se mnohdy může jevit jako celé logice věci
odporující činnost. Ta se projevuje i reakcemi ze strany žáků, kteří si (v modelové
situaci) prošli sedmi lety konstruktivní výuky a jí odpovídajícímu systému hodnocení a
náhle jsou vystaveni např. konstatování, že jedni jsou „jedničkáři“ a druzí „trojkaři“, a
paradoxně jsou na závěr své povinné školní docházky motivováni dosažením
matematického průměru, který bývá, k dovršení absurdity situace, na mnohých SŠ
dostačujícím důvodem pro přijetí žáka.

Nicméně i přes nejrůznější komplikace se slovní hodnocení jeví jako cesta, po níž má
smysl se nadále ubírat. Obzvláště, pokud je doplněna ještě dalšími dílčími podobami
hodnocení

(např.

různá

grafická

znázornění,

body,

procenta),

případně

i

autoevaluačními komentáři samotných žáků, při nichž si žáci uvědomují svoje silná a
slabá místa, eventuálně si stanovují další cíle. Toto sebehodnocení žáky vede navíc
k tomu, aby přebírali za své učení odpovědnost.14

Konstruktivní škola programově neodstraňuje „přežité“ podoby zkoušení resp.
hodnocení. „Ústní zkoušení probíhá samozřejmě i zde. Přibývá ovšem skupinového a
párového zkoušení (i žáky navzájem, i bez přítomnosti učitele). Dále se zkouší
individualizovaně. (...) Testy ověřují především pamětní osvojení základních fakt, pojmů
a vztahů. Jsou pro žáky běžnou součástí práce – hodnotí se jimi i sami ( výchovný
význam sebehodnotících aktivit!).“15 Individuální přístup k žákovi je však novým
prvkem a stává se přirozeně i součástí hodnotících procesů. Vědomostní testy mohou
být ve svých variantách uzpůsobené úrovni požadované po daném žákovi, podle
13

Vzhledem k tomu, že současný Český školský systém umožňuje školám užívat známkování, slovní
hodnocení či kombinaci obou.
14
PETTY, G. Moderní vyučování, s. 352.
15
KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Reformu dělá učitel: aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve
vyučování, s. 25.
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potřeby může mít každý žák jinak dlouhou dobu ke zpracování testu, žákovy
individuální potřeby lze zohlednit i při samém hodnocení atd. Testovací činnost také
nemusí být prováděna nutně pouze jako činnost uzavírající část probraného učiva.
„Testuje se v průběhu práce na jednotce i po jejím konci. (...) Jindy se žák hlásí ke
zkoušce až tehdy, cítí-li se připraven.“16

Jestliže podstatu konstruktivní výuky v značné míře definuje individuální přístup
k žákovi, variabilita výukových metod a těžiště ve skupinové práci dětí, nabízí se také
představa k tomu uzpůsobenému prostoru. Frontálně uspořádané lavice se zde stávají
spíše překážkou, více vyhovující je jejich rozmístění tak, aby žáci mohli pracovat ve
skupinkách (lavice sestavené k sobě do pracovních hnízd), aby mohli tvořit různá
seskupení (vhodná je lavice pro jednoho žáka, s níž lze snadno operativně manipulovat),
otevřeně mezi sebou komunikovat (např. lavice sestavené do kruhu či tvaru U). Vhodné
jsou také volné prostory v učebnách (např. koberec uprostřed nebo v zadní části učebny,
vestavěné patro v učebně aj.), kde se lze věnovat pohodlněji např. odpočinkovým
aktivitám. Učebna by měla disponovat nejrůznějšími materiály studijními, ale i
podněcujícími tvořivost (hudební nástroje, výtvarné potřeby...), představivost (obrazy,
mapy...), využitelnými v nejrůznějších situacích (krychle k sezení či dramatické hře...).
Měla by být také prostorem otevřeným, v němž mohou žáci využívat po domluvě a při
dodržování daných pravidel vše, co místnost obsahuje (jedná se přeci o prostor, který
společně „obývají“ a kde tráví značnou část dne).17

„A učitel? I jeho role doznává změn, zvolna přestává být tím, kdo „předává a zkouší“, a
začíná být tím, kdo radí, pomáhá, instruuje, pobízí, spolupracuje a hodnotí (či
spoluhodnotí).“18 Je dobré uvědomit si další zásadní změnu při srovnání transmisivní a
konstruktivní školy, a to změnu v pozici (pojetí) učitele. Zatímco v prvním případě se
učitel může jevit jako ten, o něhož ve výuce vlastně jde více než o žáka, v případě
druhém se pozornost jednoznačně přesouvá na dítě (reformní pedagogika mluví o 20.

16

Tamtéž, s. 38.
Vytváříme prostředí příznivé pro rozvoj kritického myšlení. In Příručka I. Co je kritické myšlení
(vymezení pojmu a rámce E – U – R), s. 11 - 14.
18
KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Reformu dělá učitel: aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve
vyučování, s. 7.
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století také jako o „století dítěte“19, užívá se také pojmu pedocentrismus)20. V tomto
případě jsou, jak už bylo dříve naznačeno, na učitele kladeny odlišné požadavky.

„Učitel již není ztělesněním vědění, ale jeho zprostředkovatelem: umí ho hledat tam, kde
se nachází, za nejlepších možných podmínek.“21 Stává se garantem metody, průvodcem
učivem, podněcovatelem činností, spolutvůrcem. Jeho role, přestože se z centra
pozornosti vlastně přesouvá mimo ně, nepozbývá důležitosti, ba právě naopak. Učitel je,
obrazně řečeno, nejen autorem scénáře, ale zároveň i režisérem nebo také hercem
schopným improvizovat, je-li toho třeba. Požadavky na osobnost učitele jsou
v konstruktivní škole celkově náročnější (není už pouze odborníkem, který vykládá, co
ví), učitel by měl být „komunikačně“ zdatný – umí naslouchat, citlivě vést rozhovory a
diskuse a podněcovat žáka k nalézání jeho vlastní strategie učení. Vyžije se samozřejmě
i jako organizátor, ať již při promýšlení diferencovaných a individualizovaných postupů
práce, či při vlastním průběhu výuky. Mění se tedy charakter „rozhodovacích“ situací,
do nichž se dostává a v nichž musí jednat. Jeho odpovědnost začíná být tím více skryta,
čím více vystupuje zjevně navenek odpovědnost žákova. Přestává být kázeňskou
autoritou

v tradičním

slova

smyslu,

neboť

kázeňských

problémů

z nudy,

nemotivovanosti, pocitu neúspěchu atd. ubývá. Jeho vztahy s žáky se (...) „zosobňují“ –
pracovní kontakt učitele a žáka se stává osobnějším, těsnějším. A nakonec je tu i menší
psychické zatížení učitele a naopak větší pocit dobře odvedeného díla.“22

Důležitou skutečností je i spolupráce mezi jednotlivými učiteli. Především tam, kde
jednu třídu učí několik vyučujících (v českém školství se tak děje ve větší míře počínaje
2. stupněm ZŠ), stává se kooperace mezi učiteli dalším přínosem pro vzdělávání žáků.
Nabízí nejen možnost domluvit se na souběžnosti probíraného učiva v jednotlivých
předmětech, ale umožňuje i hlubší propojení učiva a uvědomění si jeho vzájemných
souvislostí23, nebo dokonce podmíněností (poznatků z jednoho předmětu využije
19

Označení E. Keyové „století dítěte“ u nás užívá např. E. Machková (Metodika dramatické výchovy).
Pedocentrismus vzniká právě z kritiky herbartovského formalismu v pedagogice, jeho představiteli jsou
v rámci reformní pedagogiky přelomu 19. a 20. st. např. J. Dewey, M. Montessori aj.
21
Tonucci, F. Vyučovat nebo naučit?, s. 23.
22
KASÍKOVÁ, H., VALENTA, J. Reformu dělá učitel: aneb Diferenciace, individualizace, kooperace ve
vyučování, s. 42.
23
V současnosti tuto mezipředmětovou propojenost vlastně přímo vyžaduje i Rámcově vzdělávací
program.
20

19

vyučující v předmětu druhém), případně lze spolupracovat v rámci nějakého projektu,
kdy se, jindy separované učivo, žáci učí oběma předmětům zároveň, aniž by si to i
uvědomili. Učitelé se za tímto účelem pravidelně scházejí a výuku v následujících
dnech (časový blok může být různý24) plánují společně.

24

Během svých studijních či pracovních pobytů jsem se setkal např. s týdenním plánem v chrudimské ZŠ
Dr. Malíka, čtrnáctidenním v pražské ZŠ Londýnská a měsíčním plánováním Offene Schule Waldau
v německém Kasselu.
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2 Metody konstruktivního vyučování
Cílem této kapitoly je uvést několik příkladů metod výuky používaných v konstruktivně
pojatých školách25. Často jsou tyto metody založeny na kooperativní práci žáků ve
skupině, činnostních aktivitách, specifické práci s textem, propojení výuky s jejím
praktickým využitím, snaze rozvíjet u žáků mj. také jejich osobnostní dispozice a
kvality (tedy nikoliv pouze vědomosti a paměť), uvědomování si vlastních vědomostí i
dovedností a jejich následném rozvíjení či dávání do širších souvislostí, propojování
mezipředmětových vztahů atp.

-

Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)26 je program uplatňující
množství výukových metod a technik. Jeho základním principem je však členění
procesu výuky na tři fáze: 1. evokaci (tedy nashromáždění a vybavení si souboru
dosavadních znalostí, zpřesňování názorů, přehodnocování vlastního stávajícího
názoru...), 2. uvědomění si významu (např. na základě předložení textu a
následnou konfrontací svých znalostí s novou zkušeností) a 3. reflexi (tj.
nenásilným shrnutím, zopakováním). Důraz je kladen na využití prožitkových
výukových metod, které vedou žáka k samostatnosti, rozvíjejí jeho schopnost
pracovat efektivně s informacemi a učí ho myslet způsobem, který nazírá na
skutečnost různými úhly pohledu.

Mezi základní metody RWCT patří např. řízené čtení s předvídáním (čtení textu
po daných částech a odhadování jeho možného pokračování), volné psaní
(asociativní tvorba textu na dané téma, která se neohlíží na stylistiku), pětilístek
či diamant (strukturování textu na určité téma do předepsaného obrazce podle
předem daných pravidel), myšlenková mapa (rozvíjení zadaného tématu podle
vlastních dosavadních znalostí, vytváření možných vztahů mezi zadáním a
novými možnostmi), brainstorming (sběr momentálních nápadů a námětů

25

Klasifikaci výukových metod a jejich komplexnější popis lze nalézt např. v MAŇÁK, J., ŠVEC, V.
Výukové metody. nebo kapitole Metody vyučování a jejich modernizace A. Vališové v VALIŠOVÁ, A.,
KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele.
26
Ze seminářů PhDr. I. Tvrzové k programu RWCT.

21

k danému tématu bez ohledu na jejich kvalitu), I.N.S.E.R.T. (cílená práce
s textem, při níž se třídí a označují informace známé, nové, nejasné...) aj.

-

Metody založené na různých v běžném životě ne zcela typických formách
dialogu27, jakými je středověká disputace (část žáků obhajuje určitou myšlenku,
část ji naopak vyvrací), panelová diskuse (žáci diskutují v roli různých
odborníků se vztahem k danému tématu), brainstorming (viz o RWCT),
konference (studenti si připraví samostatná vystoupení k určitému tématu).

-

Metody, které se opírají o skupinovou organizaci učební činnosti žáků, během
níž je po žácích vyžadována nejen jejich spolupráce (je dokonce podmínkou pro
dosažení požadovaného cíle), ale i rozdělení práce v rámci skupiny, vzájemné
propojení a pomoc při řešení úkolů (rozvíjí se prosociální chování), sdílení
vlastních zkušeností, názorů, zjištění a prožitků. Lze pracovat s různě
sestavenými skupinami (z hlediska počtu, pohlaví, věku, etnika aj.), případně
během výuky původní rozdělení účelně měnit.

Metoda skupinového zkoumání je založena na postupné analýze a kooperativním
řešení či zpracování vymezeného tématu a jeho následné prezentace i
zhodnocení (nejen učitelem, ale i žáky samými). Při metodě sněhové koule se
v jednotlivých fázích zpracování úkolu spojují původně do dvojic rozdělené
skupiny, až se nakonec spojí celá třída k prezentování a konfrontaci dosažených
výsledků. Metoda nazvaná překřížené skupiny je založená na promíchávání žáků
v jednotlivých skupinách. V daných časových intervalech se žáci stěhují do jiné
skupiny, kam přinášejí své informace a následně si nově nabyté opět odnášejí při
další změně skupiny. Po dokončení celého „kolečka“ se žáci nalézají ve své
původní skupině, kde konfrontují zjištěné informace, přehodnocují původní
zjištění atd.

27

Podle VALIŠOVÁ, A. Metody vyučování a jejich modernizace. In VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H.
Pedagogika pro učitele.
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-

Projekt28 je cílená organizovaná činnost propojující teoreticky i prakticky
zaměřené aktivity jedince nebo skupiny. Vyznačuje se nasměrováním těchto
činností k dosažení předem vytčeného cíle (např. tvorbě produktu). Projektová
výuky probíhá v logickém sledu, žáci se při ní zabývají jen tím, co k dosažení
cíle potřebují vědět nebo udělat. Propojuje různé druhy činností, žáci při ní
pracují s nejrůznějšími materiály, zdroji informací, součástí projektu může být i
návštěva muzea, galerie, setkání se zajímavou osobností z mimoškolního
prostředí atd. Projekt většinou vyžaduje změnu organizace výuky, vhodné je
propojení vyučovacího času a předmětů. Příprava na projekt bývá pro učitele
náročnější, nicméně projektové vyučování umožňuje žákům silnější prožitek
z výuky, širší smyslové vnímání, propojuje výuku s reálným životem, rozvíjí
často v určité míře zároveň všechny klíčové kompetence.

Za projektové metody lze považovat i činnosti menšího rozsahu, kdy žáci např.
vytvářejí výukové pomůcky, k nimž si musí nasbírat a uspořádat informační
materiál a patřičným způsobem jej zpracovat k dosažení požadovaného cíle.

-

Poněkud specifičtější metodou je metoda inscenační, která se zaměřuje na
sociální učení v modelových situacích prostřednictvím dramatických scének.
Žáci vystupují v různých rolích, mohou představovat určité lidské typy,
zobrazovat skutečné životní situace, dramatizovat literární ukázky a pokoušet se
tak objasňovat motivy lidského jednání, lépe ho pochopit, rozvíjet si
komunikační dovednosti, schopnost empatie, seznámit se s různými způsoby
chování apod. Využívání inscenací ve výuce však vyžaduje od pedagoga
specifické znalosti a komunikační dovednosti, protože některé projevy žáků
mohou být neúměrné, více citliví jedinci se ne vždy cítí dobře v konfrontaci
s vznikajícími dramatickými situacemi (učitel by případně měl respektovat jejich
přání se scénky přímo neúčastnit) aj.

28

Podle KAŠOVÁ, J. Jak na projekty ve výuce.
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3 Alternativní školy
V této kapitole bych chtěl ještě připomenout několik nejznámějších typů evropských
škol, které se vydaly ve svém pojetí právě cestou pedocentrického přístupu k žákovi a
pracují s nejrůznějšími konstruktivními formami výuky. Jejich organizace vzdělávacího
procesu je natolik specifická, že se v celém svém modelu udržují a jejich počet stále
vzrůstá.

Pod pojem alternativní škola lze zahrnout tu školu, která je z hlediska politického či
ekonomického (podle toho, kdo je jejich zřizovatel a kdo je financuje), ale především
z hlediska pedagogického a didaktického něčím nestandardní. Pro účel této práce se
zaměříme na posledně jmenované hledisko, podle něhož můžeme za „alternativní
považovat všechny takové školy, které uplatňují zvláštní, nestandardní, inovativní,
experimentální formy, obsahy či metody vzdělávání, jiné didaktické přístupy apod., na
rozdíl od běžně uplatňovaných (standardních) pedagogických a didaktických
koncepcí.“29

Obecně lze tedy za znaky alternativních škol považovat tyto skutečnosti:
-

změnu přístupu k osobnosti žáka,

-

partnerský vztah učitele a žáka,

-

princip svobody a demokracie,

-

respektování přirozených potřeb žáků,

-

tvořivé aktivity, činnostní aktivity,

-

netradiční metody a formy práce,

-

úpravu prostředí,

-

slovní, motivující hodnocení,

-

aktivní podíl rodičů.30

Za dnes již klasické reformní školy lze považovat31:

29

PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání, s. 20.
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro učitele, s. 103.
31
Podle PRŮCHA, J. Alternativní školy a inovace ve vzdělávání.
30
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-

Waldorfskou školu založenou (v roce 1919) v Rakousku R. Steinerem.
Koncepce pojetí výuky je v ní založena na rozvoji tělesné a duchovní stránky
dítěte. Obsah vzdělávání je časově členěn do epoch, během nichž se žáci
zabývají po určitou dobu týmiž předměty. Hodnocení probíhá formou
charakteristik, jejichž součástí jsou i doporučení pro další rozvoj žáka.
Specifickým předmětem je eurytmie, v níž se žáci zaměřují na vyjádření svých
vnitřních prožitků a pocitů prostřednictvím pohybového umění kombinovaného
s jazykovými výrazovými prostředky (vydávání jednotlivých zvuků, hlásek, slov
či deklamací celé básně).

-

Montessoriovskou školu založenou počátkem 20. st. italskou lékařkou a
pedagožkou M. Montessori. Základní filosofií její školy je snaha o vytvoření
příznivého výchovného prostředí pro co nejpřirozenější vývoj dětí. Činnost zde
vychází od žáků, učitel připravuje vhodné podněty a ustupuje do pozadí, stává se
spíše žákovým pomocníkem. Příznačné je zaměření se na tvůrčí procesy žáků a
časté využití projektového vyučování. Charakteristické pro tuto školu je také
slučování žáků různých věkových kategorií (nikoliv tedy rozdělení do ročníků).

-

Freinetovská škola založená Francouzem C. Freinetem ve 20. letech 20. st. je
založená na propojení školního dění s praktickými činnostmi z okolního světa
(práce se stává stěžejní východisko všech činností), svobodným vyjadřováním
myšlenek i citů, individuální odpovědností žáků. Klasickým pro tento typ školy
je členění školního prostoru na různé pracovní koutky a provoz školní tiskárny,
která je stěžejním prostředkem vzdělávání (rozvíjí manuální i intelektové
schopnosti a zároveň má i v rámci školy praktické uplatnění v podobě
vytvořených časopisů, studijních materiálů apod.). Výuka probíhá v týdenních
pracovních

plánech

individuálních

pro

každého

žáka

(projednává

je

s vyučujícím)

-

Jenská škola (někdy také Jenský plán) vznikla také ve 20. letech 20. st.
v německé Jeně a autorem její koncepce je P. Petersen. Její filosofie je založena
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na pojetí výchovy jakožto poznávání a získávání pro život potřebných vlastností,
dovedností aj. pouze činností ve společenství. Žáci proto pracují ve věkově
různorodé skupině po dobu jednoho týdne na určitém tématu, problému.
Kombinuje se společné vyučování s volnou prací, setkáváním mezi členy
jednotlivých skupin, hra s prací či slavností. Žáci si také vytvářejí tzv. školní
obytný pokoj, který je jakousi paralelou k životu v rodině, podílejí se na jeho
zútulňování a mohou se v něm během výuky volně pohybovat.

Uvedl jsem základní výčet a charakteristiky nejznámějších evropských alternativních
škol. V českém prostředí se některé z nich také uplatnily a uplatňují, i když ne ve větší
míře (především Waldorfká škola a Montessori). Mezi známější české alternativy32
v oblasti školství po roce 1989 by patřil např. program Začít spolu, původně z USA,
který zdůrazňuje individuální přístup k dítěti a do výuky začleňuje děti se speciálními
potřebami, dále pak projekt Zdravá škola zaměřený na vytváření bezpečného
vzdělávacího prostředí s respektováním individuálních potřeb žáka aj. Tvořivá škola,
která vychází z prvorepublikových reformních aktivit V. Příhody, zaměřuje také svou
pozornost na žákovu osobnost a její potřeby, zřetel je ale navíc kladen na sociální
zkušenosti žáků. Ti pracují ve skupinách a učení probíhá především formou praktických
činností. Bez zajímavosti není ani v posledních letech stále více se šířící program
Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT), který vznikl v USA a přináší nově do
výuky systém třífázového modelu učení a množství prožitkových výukových metod.

32

Podle TVRZOVÁ, I. Školy a jejich alternativy. In VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. Pedagogika pro
učitele.
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II. Empirická část
4 Využití transmisivní a konstruktivní výuky v hodinách ČJL
Během své pedagogické praxe jsem se z řad dospělých (učitelů a rodičů) setkal
s kladnými i zápornými názory na obě výše popsaná pojetí výuky (především
v souvislosti s určitým tlakem společnosti na přeměnu podoby „tradičního“ českého
školství na školství „netradiční“).

Zástupci tradiční školy vyzdvihují u svých žáků či dětí především množství získaných
vědomostí, dále pak jednoznačnost a přehlednost hodnocení, učitelé relativní
jednoduchost přípravy na vyučování (která se navíc dá velmi často opakovaně využít
v celé své míře) a množství času jí odpovídajícího. Konstruktivní výuku vnímají jako
neodbornou, říkají, že „děti si v ní jenom hrají, ale nic se nenaučí“.

Asi není třeba zde opakovat, co vytýkají zastánci konstruktivní školy škole
s transmisivní výukou, vyplývá to z výše uvedeného srovnání obou pojetí. Někteří
učitelé, kteří přešli z tradiční školy do jiné s konstruktivním pojetím výuky si stěžují na
náročnost spojenou s přípravami, na rozsah času, který je přípravám třeba věnovat, na
obtíže spojené s hodnocením (také výše popsané).

Mě, jako pedagoga, tyto rozporné názory zaujaly a navíc mě aktuálně zajímá, jak oba
přístupy vnímají také ti, jichž se týkají nejvíce, tedy žáci. Osobně jsem si prošel během
svého vzdělávání především transmisivní výukou, ale ojediněle (byla to spíš otázka
konkrétních pedagogů než koncepce školy) jsem zažil i výuku konstruktivně vedenou,
která pro mne byla velikým rozčarováním.

Rozhodl jsem se proto učinit součástí své práce experiment v rámci svých hodin
Českého jazyka a literatury na ZŠ, jehož cílem bylo nejen srovnání rozdílných
výukových metod transmisivních a konstruktivních, ale především porovnání zpětné
vazby ze stran žáků na obě podoby výuky, míry nabytých vědomostí ve vztahu
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k různým výukovým metodám i souvisejícím vnějším podmínkám (rozmístění lavic ve
třídě, doba potřebná k přípravě na test), motivační potenciál obou výukových metod aj.,
ale např. i náročnost na přípravu obou typů výuky z hlediska učitele.

Experimentální metodou (prováděnou v běžném žákům známém školním prostředí)
jsem se chtěl pokusit ověřit nastolené hypotézy o kvalitách či rezervách, výhodách i
nevýhodách dvou odlišných přístupů k výuce a především jim odpovídajícím výukovým
metodám ve vztahu k vzdělávacím výsledkům žáků a jejich reflexi odlišné podoby
vzdělávacího procesu. Ověření předpokládaných hypotéz mělo být učiněno změnou
intervenující proměnné, kterou v našem případě byla podoba výuky resp. vyučovacích
metod a následné vyhodnocení především prostřednictvím porovnání výsledků dvou
didaktických testů a dvou dotazníkových šetření v rámci stejného vzorku respondentů.
Odpovědi dotazníku byly vyhodnoceny formou nominálního měření a pro lepší
přehlednost převedeny do statistických údajů v podobě grafů (případně doplněných
komentáři).

Za vzorek respondentů pro experiment jsem zvolil žáky 9. ročníku ZŠ, Praha 2,
Londýnská. Žáky tohoto ročníku již čtvrtým rokem vyučuji a v jedné z jeho tříd (9. B)
jsem také třídním učitelem. Tento ročník je zastoupen dvěma třídami o počtu
devatenácti žáků v každé z nich. Od šesté třídy je s oběma třídami pracováno spíše jako
s ročníkem než s oddělenými třídami. Většinu akcí, projektů a dalších školních i
mimoškolních aktivit zažívají žáci obou tříd společně. Děti se velmi dobře znají, nemají
vážnější problémy se spoluprací jak uvnitř třídy, tak mezitřídní (tu často vítají dokonce
jako zajímavější). Výuku na škole bych označil převážně jako konstruktivně vedenou, a
to po celou dobu školní docházky. Žáci jsou tedy z těch, kterým přijdou „netradiční“
formy výuky spíše jako ty běžné. Soustavně vedený blok výhradně konstruktivními
metodami a následně blok vedený výhradně transmisivně (příp. naopak) je organizací
výuky, s níž se dosud nesetkali.

Smysl a princip experimentu jsem předem žákům vysvětlil. Nesetkal jsem se s žádnými
negativními reakcemi, což přikládám opravdu dobrému vztahu, který spolu máme, a
myslím si, že žáci svůj podíl na experimentu vnímali po dobu jeho průběhu s jistou
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zvědavostí jim vlastní a zároveň i jako pomoc svému učiteli, kterou brali vážně,
případně s určitou mírou tolerance.

4.1 Organizace výuky v rámci experimentu (učivo, cíle, příprava,
organizace výukových bloků)
1. výukový blok ČJL vyučovaný konstruktivními metodami
Třída 9. A, počet žáků 19 (z toho 9 dívek a 10 chlapců)∗
Časová dotace výukového bloku 4 vyuč. hodiny

Učivo: Česká próza v letech 1945 – 1968 (historický a společenský kontext, Drda,
Fučík, Weil, Lustig, Fuks, Otčenášek); nové učivo.

Cíle: Žák
-

se seznámí s hlavními představiteli, díly, lit. směry a formami tohoto období,

-

rozumí historickému a společenskému kontextu ve vztahu k probíraným lit.
dílům, směrům...,

-

formuluje souvisle obsah uměleckého i odborného textu,

-

využívá termíny z literární teorie,

-

vyhledává, porovnává, vybírá a zapisuje podstatné informace o probíraném
učivu,

-

uvádí informační zdroje, s nimiž pracuje,

-

souvisle prezentuje výsledky své práce komunikačními prostředky vhodnými
k dané situaci,

-

argumentuje,

-

podílí se aktivně na práci ve skupině,

-

dodržuje zásady komunikace a dialogu,

-

organizuje svůj pracovní prostor vzhledem k probíhajícím aktivitám,

-

organizuje časové i úkolové rozvržení práce své i v rámci skupiny,

∗

Aktuální počet žáků v hodinách se ve všech výuk. blocích přirozeně mění vlivem vnějších okolností
(nepřítomnost ze zdravotních důvodů apod.).
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-

čte nahlas souvisle a srozumitelně.

Žáci pracují po celou dobu výukového bloku v 3 – 4členných skupinách, rozdělení do
skupin bude ponecháno na žácích (žáci se mezi sebou dobře znají), pouze v případě
potřeby (práce ve skupině by se mohla jevit učiteli jako dysfunkční) ovlivní rozdělení
učitel.

Použité pomůcky: psací a výtvarné potřeby, sešit na ČJL, různé druhy a velikosti
papírů, portréty spisovatelů, ukázky textů probíraných děl, počítač s přístupem na
Internet, data projektor, filmová ukázka.

Rozestavení lavic je uspořádáno tak, aby umožňovalo práci ve skupině, tedy „pracovní
ostrůvky“ ze dvou do čtverce spojených lavic (pro 4 – 6členné skupiny), žáci mohou při
práci využívat i volného prostoru na vestavěném patře (součást učebny) či chodeb
školy.

Organizace vyuč. bloku:

1) Úvodní aktivita na patře učebny: žáci sedí v kruhu kolem většího papíru
s nápisem „Česká historie, společnost a kultura v letech 1945 – 1968“. Žáci
jsou učitelem vyzváni, aby říkali vše, co je k tomuto tématu napadá
(brainstorming); vyřčené učitel zapisuje (případně doplňuje, vybízí ke
komentářům napsaného). → Učitel vysvětlí tuto aktivitu jakožto úvod do
nového učiva o literatuře zmíněného období a zadá práci pro následující zbytek
hodiny. (cca 15min.)

2) Žáci se sami rozdělí do 6 skupin (po 3 – 4), každá skupina dostane obálku
s portrétem jednoho ze šesti spisovatelů, ukázkou textu jeho stěžejního díla
(rozsah ukázky je cca 2 A4) a instruktážním listem se zadáním a úkoly pro celý
výukový blok (všechny vyučovací hodiny v daném týdnu). Učitel se přesvědčí,
že je pro žáky zadání srozumitelné, že vědí, co mají dělat. Učitel během práce
žáků zapíše do třídní knihy.
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3) Skupinky se rozmístí po třídě a pracují na splnění zadání. Učitel je během jejich
práce obchází, pozoruje, případně komentuje a usměrňuje jejich práci.
Jednotlivé vyučovací hodiny jsou věnovány pracovním fázím tak, jak je mají
skupiny formulované v instruktážním listě. (cca 75 min.)

4) V průběhu prezentací si žáci zaznamenávají poznámky o spisovatelích ostatních
skupin, mají možnost se následně dotazovat či doplňovat tyto prezentace. Po
každé prezentaci je skupina učitelem vyzvána, aby stručně komentovala, jak se jí
v uplynulých dnech pracovalo, co se dařilo / nedařilo. Ostatní žáci jsou vyzváni
k okomentování prezentace, jejímu hodnocení, doporučení do budoucna...
Komentuje i učitel. (příprava cca 25 min. + prezentace cca 50 min.)

5) Případný zbývající čas (cca 10 – 15 min.) věnujeme krátkému shrnutí (možná
krátká diskuse nad společnou tematikou většiny probíraných děl, tj. např.
tematika Židů ve 2. světové válce) či krátké ukázce filmového zpracování
Fuksova Spalovače mrtvol / Drdova Vyššího principu (konkrétní výběr bude
proveden na základě projeveného zájmu ze strany žáků v průběhu výukového
bloku).

Instruktážní list pro žáky:

„V následujících hodinách ČJL budete zpracovávat informace vztahující se ke
spisovateli, jehož portrét je součástí této obálky. V první části se budete zabývat
ukázkou z jeho knihy, ve druhé informacemi o autorovi, ve třetí výrobou výukového
materiálu o tomto spisovateli pro vás a vaše spolužáky (v zadání posteru, ale pokud
budete mít vlastní nápad, jak finální výtvor zpracovat, bude vítán) a ve čtvrté
závěrečnou prezentací (na prezentaci se musí aktivně podílet každý člen skupiny),
která bude vedle vaší práce jedním z podkladů pro hodnocení.“

Co budeme hodnotit?
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-

Smysluplnost vaší spolupráce ve skupině (zda jste schopni se domluvit, rozdělit
si úkoly, pomáhat si případně při jejich zpracování aj.),

-

dodržování zásad komunikace a vaše vyjadřovací schopnosti v průběhu práce i
při závěrečné prezentaci (umět naslouchat spolužákovi, nemluvit jeden přes
druhého, volit odpovídající jazykové prostředky atd.),

-

formulaci zpracovaných textů (zvolení odpovídající formulace textových částí
vaší práce, tedy souvislost textu popisujícího obsah ukázky, formulaci zásadních
informací na barevné papíry v bodech, pravopisnou správnost),

-

výběr informací a práci s nimi (zvažte opravdovou důležitost vámi vybraných
informací o spisovateli, především s ohledem na jeho tvorbu, společenské
okolnosti apod.),

-

estetické zpracování vašeho výstupu (jeho zajímavost a poutavost, přehlednost)
stejně jako zajímavost vaší prezentace.

1. ČÁST: PRÁCE S TEXTEM

a/ Společně si přečtěte ukázku.
b/ Napište stručně (jeden odstavec), o čem ukázka je.
c/ Pokuste se na základě přečtené ukázky zařadit knihu, z níž ukázka je,
k literárnímu druhu, žánru, formě, směru a svá rozhodnutí zdůvodněte (např. zda se
jedná o lit. historickou, psychologickou, humornou, reportážní, válečnou, pro děti...;
ukázku z románu, povídky, pohádky aj.).
d/ Vyberte z vaší ukázky úryvek, tu část, která je podle vás nejzajímavější,
nejdůležitější. Tento úryvek jeden z vás přečte jako součást závěrečné prezentace
vaší skupiny.
e/ Pokud vám zbyde čas, pokuste se domyslet, jak by asi příběh mohl pokračovat či
jak asi dopadne. (30 min.)
f/ Domácí úkol: Pokuste se sehnat o vašem spisovateli nějaké další informace,
zajímavosti, články, obrázky... a přineste si je na příští hodinu.

32

2. ČÁST: INFORMACE O AUTOROVI

a/ Ve skupině máte k dispozici 2 počítače s přístupem na Internet. Rozdělte se na
dvě podskupiny (2 a 2 nebo 2 a 1).
b/ Každá podskupina má za úkol najít na Internetu dvě webové stránky (není
povoleno využívat Wikipedii), z nichž by se mohly čerpat informace o vašem
autorovi. Poznamenejte si adresy těchto stránek.
c/ Každá podskupina si vypíše o autorovi ty informace, které považuje za podstatné,
zajímavé. (a – c celkem 20 min.)
d/ Vypněte počítače, dále budete pracovat s vámi vypsanými informacemi a využít
můžete i materiály, které jste si donesli v rámci zadaného domácího úkolu. Obě
podskupiny se opět spojí do původní skupiny a navzájem si porovnají své výpisky.
Označte informace, které jste vypsali shodně. Objevili jste informace o stejném
údaji, které se od sebe liší (např. nesouhlasí rok narození)? (10 min.)
e/ Společně se domluvte a vyberte pouze 4 nejdůležitější informace o vašem
spisovateli a tyto informace čitelně a výrazně napište na 4 pruhy žlutého papíru
(každou informaci na jeden pruh papíru); společně se domluvte a napište 3
nejdůležitější informace o jeho díle na 3 pruhy zeleného papíru (opět každou
informaci na jeden pruh papíru). (15 min.)

3. a 4. ČÁST: PŘÍPRAVA NA PREZENTACI + PREZENTACE

a/ Vytvořte společně esteticky vzhledný a zároveň informačně přehledný poster
(případně jiný výtvor), který bude obsahovat portrét vašeho spisovatele, 4 + 3 pruhy
barevných papírů se základními informacemi o autorovi i jeho díle a tu část ukázky
textu, kterou budete číst jako součást vaší prezentace. (15 min.)
b/ Vyzkoušejte si nahlas vaši prezentaci (vaše prezentace by neměla přesáhnout 5
min.!). (10 min.)
c/ Prezentujte ostatním spolužákům vašeho spisovatele (informace o něm), ukázku,
s níž jste pracovali (přečtěte odstavec, který jste v první fázi práce o obsahu ukázky
napsali + část ukázky, kterou jste vybrali a zařadili do vaší prezentace, zařazení do
lit. druhu... včetně vaší argumentace). (5 min.)
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d/ Uveďte zdroje, s nimiž jste pracovali a krátce ohodnoťte vaši práci v minulých
hodinách (jak se vám spolupracovalo, co se dařilo / nedařilo...). (3 min. i
s komentáři od spolužáků a učitele)

1. výukový blok ČJL vyučovaný transmisivně

Třída 9. B, počet žáků 19 (z toho 5 dívek a 14 chlapců)
Časová dotace výukového bloku 4 vyuč. hodiny

Učivo: Česká próza v letech 1945 – 1968 (historický a společenský kontext, Drda,
Fučík, Weil, Lustig, Fuks, Otčenášek); nové učivo.
Cíle∗: Žák
-

se seznámí s hlavními představiteli, díly, lit. směry a formami tohoto období,

-

rozumí historickému a společenskému kontextu ve vztahu k probíraným lit.
dílům, směrům...,

-

formuluje souvisle obsah uměleckého i odborného textu,

-

využívá termíny z literární teorie,

-

vyhledává, porovnává, vybírá a zapisuje podstatné informace o probíraném
učivu,

-

uvádí informační zdroje, s nimiž pracuje,

-

souvisle prezentuje výsledky své práce komunikačními prostředky vhodnými
k dané situaci,

-

argumentuje,

-

podílí se aktivně na práci ve skupině,

-

dodržuje zásady komunikace a dialogu,

-

organizuje svůj pracovní prostor vzhledem k probíhajícím aktivitám,

-

organizuje časové i úkolové rozvržení práce své i v rámci skupiny

-

čte nahlas souvisle a srozumitelně.

∗

Pro snazší možnost srovnání uvádím stejné cíle jako u paralelního konstruktivně vyučovaného bloku
s tím, že ty, které v transmisivní výuce nemohou být dost dobře naplňovány (z podstaty využívané
výukové metody), označím přeškrtnutím místo toho, že bych je zde neuváděl vůbec.
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Zvolenou metodou je frontální výuka.

Použité pomůcky: psací potřeby, sešit na ČJL, portréty spisovatelů, ukázky textů
probíraných děl, kopie medailonků probíraných autorů (z encyklopedií, Internetových
stránek).

Rozestavení lavic je uspořádáno tak, aby vyhovovalo frontální výuce, tedy jednotlivé
lavice jsou za sebou ve třech řadách tak, aby byli žáci obráceni směrem k tabuli.

Organizace vyuč. bloku:

Vyučovací blok se bude skládat z jednotlivých vyučovacích hodin, které spolu kromě
tématu nebudou činnostně nijak propojené. Struktura každé vyučovací hodiny bude
totožná s ostatními (záměrně se tu chci pokusit o vytvoření určitého stereotypu).

1) Učitel přichází do třídy a zapíše do třídní knihy. Následně oznámí a na tabuli
zapíše téma vyučovací hodiny. Žáci jsou vyzváni, aby si otevřeli sešity a
zapisovali si vše, co bude vyučující zaznamenávat na tabuli. (cca 2 min.)

2) Učitel napíše na tabuli úvodní historicko společenský úvod probíraného učiva.
(cca 5 min.)

3) Učitel žákům rozdá list papíru, na němž je z jedné strany medailonek
probíraného autora a na straně druhé ukázka textu. Žáci se střídají ve čtení
medailonku, posléze i literární ukázky. (cca 15 min.)

4) Po přečtení je jeden z žáků vyzván, aby svými slovy řekl, o čem byla ukázka.
(cca 3 min.)

5) Učitel zapíše podstatné informace na tabuli, žáci si je opíší do sešitu. (cca 10
min.)
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6) Učitel žákům rozdá další list papíru, stejně koncipovaný jako předchozí, ale o
jiném autorovi. Žáci se opět střídají ve čtení medailonku. (cca 10 min.)

7) Žákům je za domácí úkol na příští hodinu zadáno přečíst si ukázku naposledy
probíraného autora a zapsat si krátce do sešitu, o čem ukázka byla.

→ V úvodu následující hodiny proběhne kontrola splnění úkolu, zápis o spisovateli
probíraném na konci minulé hodiny a následně se princip opakuje, dokud není
probráno všech šest autorů.
→ V poslední vyučovací hodině zbyde cca 30 minut, které žáci věnují opakování
probraného učiva. Každý žák si s pomocí sešitu připraví deset vědomostních otázek
a střídavě se pak se svým spolužákem v lavici zkouší. Učitel prochází mezi lavicemi
a sleduje práci žáků, zodpovídá případné dotazy apod.

V závěru 1. výukového bloku je v obou třídách zadán stejný víkendový domácí úkol:

A) Připravit se na pondělní test z učiva probíraného v uplynulých dnech.
B) Vytvořit artefakt dle vlastního nápadu, který by nějakým způsobem reflektoval
učivo probírané v uplynulých dnech. Oním artefaktem může být výtvor literární,
výtvarný aj. Námět i zpracování je zcela na žákovi.

Následně je žákům obou tříd zadán stejný vědomostní test (viz příloha) a dotazník (viz
příloha), v němž mají reflektovat výuku v uplynulých dnech.

2. výukový blok ČJL vyučovaný konstruktivními metodami

Třída 9. B, počet žáků 19 (z toho 5 dívek a 14 chlapců)
Časová dotace výukového bloku 4 vyuč. hodiny

Učivo: Česká próza v letech 1945 – 1968 (Mňačko, Hrabal, Škvorecký, Pavel,
Kaplický, Neff); nové učivo.
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Cíle, použité pomůcky, uspořádání lavic ve třídě, organizace vyuč. bloku a instruktážní
list viz 1. výukový blok ČJL vyučovaný konstruktivními metodami. Případná závěrečná
ukázka z filmového zpracování Hrabalových Ostře sledovaných vlaků / Kaplického
Kladiva na čarodějnice / Škvoreckého Tankového praporu / Pavlovy Smrti krásných
srnců (konkrétní výběr bude opět proveden na základě projeveného zájmu ze strany
žáků v průběhu výukového bloku).

2. výukový blok ČJL vyučovaný transmisivně

Třída 9. A, počet žáků 19 (z toho 9 dívek a 10 chlapců)
Časová dotace výukového bloku 4 vyuč. hodiny

Učivo: Česká próza v letech 1945 – 1968 (Mňačko, Hrabal, Škvorecký, Pavel,
Kaplický, Neff); nové učivo.

Cíle, použité pomůcky, uspořádání lavic ve třídě i organizace vyuč. bloku viz 1.
výukový blok ČJL vyučovaný transmisivně.

V závěru 2. výukového bloku je v obou třídách opět zadán stejný víkendový domácí
úkol, naprosto totožný s tím předchozím (tedy příprava na test a výroba artefaktu).

Následně je žákům obou tříd zadán stejný vědomostní test (viz příloha), srovnatelný
s minulým, tematicky ovšem odlišný s ohledem na probírané učivo, a dotazník (viz
příloha), totožný s předchozím.

Pro srovnání konstruktivně a transmisivně pojaté výuky budou na konci obou
výukových bloků od každého žáka k dispozici dva vědomostní testy, dva artefakty a
dvakrát vyplněný dotazník.
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5 Vyhodnocení experimentu
Vzhledem k potřebě objektivního porovnání transmisivně a konstruktivně pojaté výuky
jsem se rozhodl statisticky vyhodnocovat získaná data pouze těch žáků, kteří kompletně
absolvovali všechny zásadní části experimentu: prošli celou výukou konstruktivní i
transmisivní, napsali záhy oba testy, byl jim zadán domácí úkol a vyplnili oba
dotazníky. Počet respondentů se mi tímto rozhodnutím sice značně snížil, nicméně se
domnívám, že srovnatelnost obou metod výuky je takto pro statistické zpracování
objektivnější. Výše uvedenou podmínku nakonec z celého ročníku splnilo 23 žáků,
z toho 14 chlapců (včetně tří vzdělávaných podle IVP) a 9 dívek. Doplňující komentáře
u otevřených otázek pak čerpám ze všech 54 odevzdaných dotazníků, tedy 26
vyplněných dotazníků k transmisivní výuce a 28 ke konstruktivní.

5.1 Výsledky didaktických testů

Výsledky didaktických testů
90
80
70
60
50

transmisivní

40

konstruktivní

30
20
10
0
Úspěšnost testu 1 (vyjádřeno v %)

Úspěšnost testu 2 (vyjádřeno v %)

Graf 1: Vyhodnocení výsledků didaktických testů.

Na porovnání výsledků didaktických testů je pozoruhodná nejen skutečnost, že se u
našeho vzorku výrazně neprojevuje efektivita jedné či druhé podoby výuky (výsledný
rozdíl projevené úspěšnosti jsou pouhá 3 % ve prospěch konstruktivní výuky), ale spíše
to, že jedna z obou tříd ročníku byla úspěšnější v obou variantách, přičemž jí o 10 %
úspěšnost klesla přechodem z konstruktivní na transmisivní výuku, zatímco u druhé
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třídy klesla úspěšnost zhruba o 5 % při změně opačné. Nelze proto v tomto případě
jasně konstatovat podmíněnost vlivu některé z použitých metod na výsledky žáků. Ty
jsou zřejmě podmíněny ještě dalšími vlivy (míra domácí přípravy, zodpovědnost
vlastního přičinění při skupinové práci atd.).

V důsledku tedy záleží asi spíše na celkovém charakteru třídy resp. každého žáka. Třída
úspěšnější při konstruktivně pojaté výuce je ve srovnání s druhou ve skutečnosti značně
živější a společensky založená, a proto jí také asi více vyhovoval živější a na skupinové
práci postavený způsob výuky. Oproti tomu druhá třída, klidnější, uvítala naopak pro
žáky „klidnější“ podobu výuky.

Ze srovnání výsledků obou didaktických testů lze však zjevně konstatovat ještě jedna
skutečnost, totiž že míra osvojených vědomostí není v konstruktivně pojaté výuce nižší
než ve výuce transmisivní, jak často říkají někteří učitelé či rodiče.

Pro lepší možnost srovnání uvádím ještě konkrétní výsledky jednotlivých žáků v obou
didaktických testech.
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barevné
konstruktivní
rozlišení
žák/-yně
test 1
A
100
B
96
C
57
D
61
E
48
F
87
G
91
H
87
CH
91
I
43
J (IVP)
57
K
83
L
96
M
74
N
83
O
52
P (IVP)
30
Q
87
R
96
S
74
T
27
U
91
V (IVP)
70

transmisivní
test 2
68
59
86
68
41
22
81
77
63
27
45
41
95
45
72
68
59
27
81
81
86
81
4

Tabulka 1: Přehled výsledků jednotlivých žáků v didaktických testech.

5.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření
V této části vždy nejprve uvedu znění otázky položené v dotazníku s případnými
možnostmi odpovědí, následně graf se statisticky vyhodnocenými odpověďmi žáků,
kteří absolvovali všechny části výzkumu. Případné další komentáře a doplnění pak
uvádím ze všech vyplněných dotazníků, tedy i těch žáků, kteří nejsou v grafu
zohledněni. Formulace u otevřených odpovědí jsem se snažil rozdělit do skupin se
shodným či blízkým významovým vyzněním.
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1.

Napiš jednou větou, proč je, podle tebe, téma, kterým jsme se v uplynulých dnech zabývali,
důležité?
Proč je téma, kterým jsme se zabývali, důležité?
16
14
12
10
transmisivní

8

konstruktivní

6
4
2
0
Nevím

Uvědomit si kulturní,
společenské a hist.
souvislosti

Mít znalosti, je to v
osnovách

Pro další inspiraci, dozvídám
se něco nového pro další
využití

Graf 2: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 1.

Převážná většina žáků v obou případech uvádí, že důležitost učiva tkví především
v jakési nutnosti osvojit si základní znalosti a získat všeobecný přehled, případně
dokonce jen proto, že dané učivo obsahují osnovy (je pozoruhodné, že pojem osnovy
někteří žáci používají, i když se s ním na ZŠ, Praha 2, Londýnská prakticky setkat
během své školní docházky nemohli, neboť škola pracuje již dlouhou dobu s vlastním
ŠVP a žáci podle něj naplňují očekávané výstupy, s nimiž jsou seznámeni). Pokaždé
pouze 3 žáci na tuto otázku nedokázali odpovědět vůbec, zajímavé je, že pouze jeden
v obou svých vyplněných dotaznících (4 žáci tedy změnili při druhém vyplnění
dotazníku svou odpověď). Určitá část žáků si uvědomuje důležitost propojení
souvislostí mezi historií, společností a kulturou, uvádí např. potřebu poučit se z příběhů
literárně zpracovaných, možnost další využitelnosti probraného učiva v životě, pro
vlastní osobnostní rozvoj apod.
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2. Máš pocit, že učivu probranému v uplynulém výukovém bloku rozumíš? (zakroužkuj pouze 1
odpověď)
Ano – spíše ano – spíše ne – ne
Máš pocit, že probranému učivu rozumíš?
16
14
12
10
transmisivní

8

konstruktivní

6
4
2
0
Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Graf 3: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 2.
U této otázky se prvně výrazněji projevují rozdíly mezi oběma pojetími výuky. Celkově
převažuje u žáků dojem, že probranému učivu rozumí (odpovědi Ano, Spíše ano), grafu
dominuje sloupec odpovědi Spíše ano u transmisivní výuky. Pozoruhodné je, že
odpovědi Spíše ne, Ne volili žáci výhradně v souvislosti s výukou konstruktivní.

Podotázkou tohoto bodu by mohlo být, co si žáci vlastně pod pojmem „rozumím učivu“
představují. Zda to znamená pouze si učivo zapamatovat a odvykládat je, případně
v něm vidět nejrůznější souvislosti a propojit si ho s učivem dalším, sám o něm
přemýšlet, být schopen ho předat někomu dalšímu... Jak ukazují odpovědi na otázku č.
1, převládala by asi i tady první možnost z nabídky. Možná i proto je zde přehlednost
transmisivní výuky spojená s jakýmsi ukázkovým vzorem učitelova přednesu učiva
(tedy, co učitel říká, je to, co má žák umět říci) vnímána jako pocit porozumění učivu
(žák se naučí a stejným způsobem zopakuje). U transmisivní výuky se podobný model
vlastně přímo neprojevuje. Jediný a jasně daný vzor (vykládající učitel) tu chybí,
naopak, je zde nabízeno více možností, z nichž všechny mohou být přijatelné (učivo lze
zpracovat a prezentovat různými způsoby), některým žákům proto může chybět pro ně
tolik potřebná jasně formulovaná věta: „Toto je správně, takto se to nauč.“ Vzniká u
nich poté pocit, že probranému učivu nerozumí.
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3. Uměl/-a bys vysvětlit toto učivo svému mladšímu spolužákovi? (zakroužkuj pouze 1 odpověď)
Ano – spíše ano – spíše ne – ne
Uměl/-la bys vysvětlit toto učivo mladšímu spolužákovi?
12
10
8
transmisivní

6

konstruktivní

4
2
0
Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Graf 4: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 3.
Umět dalšímu vysvětlit učivo je jedním z ukazatelů toho, že je sám jej ovládám a
rozumím mu. Ve srovnání odpovědí na tuto otázku ani v jedné z možností nijak zvlášť
nedominuje ta či ona podoba výuky. Většina žáků nabyla pocitu, že by byla schopna
učivo předat dále, nicméně poměrně značný počet žáků se přiklání k pocitu, že by stejné
učivo předat dál nedokázal. Domnívám se, že právě zde se projevuje problém nastíněný
v otázce č. 2, tedy to, že i když žák získal pocit, že učivo ovládá ve smyslu naučit se –
zopakovat, neznamená to, že je schopen ho předat dál. Úroveň porozumění učivu proto
pravděpodobně nebude asi taková, jakou mnozí žáci uvádějí na základě svého
sebehodnocení.
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4. Kdybys měl/-a toto učivo někoho naučit, použil/-a bys stejnou výukovou metodu jako tvůj
vyučující? (zakroužkuj pouze 1 odpověď)
Ano – spíše ano – spíše ne – ne
Použil/-la bys při výuce stejnou metodu jako tvůj učitel?
16
14
12
10
transmisivní

8

konstruktivní

6
4
2
0
Ano

Spíše ano

Spíše ne

Ne

Graf 5: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 4.
Žáci při odpovědi na tuto otázku museli rekapitulovat uplynulý výukový blok a
uvědomit si (každý samozřejmě v různé míře) vztah způsobu výuky a efektivity
osvojeného učiva na sobě samém. Zároveň si mohli představit, že podobným
způsobem předávají učivo dále, přičemž pak zohledňují nejen předpokládanou
efektivitu celého procesu, ale také jeho průběh, podobu, časovou náročnost, zábavnost
apod. Odpovědi se pohybují převážně v rozmezích Spíše ano a Spíše ne, přičemž
konstruktivní způsob výuky je žáky vnímám jako použitelnější, i když i transmisivní má
své zastánce. Domnívám se, že při žákově představě o čase, který tráví např.
s kamarádem tím, že ho má něčemu naučit, volí raději možnost příjemně stráveného
času zábavnou činností, což v našem případě nabízí spíše výuka konstruktivní, než
monotónního memorování. Na druhou stranu lze také pochopit racionální úvahu
druhých žáků, kteří při stejném úkolu volí variantu časově méně náročnou, což je
podoba rychlého zopakování a naučení se.
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5. V čem ti způsob výuky používaný v uplynulém bloku vyhovoval a proč?
6. V čem ti způsob výuky používaný v uplynulém bloku nevyhovoval a proč?
V čem ti způsob výuky vyhovoval a proč?

14
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transmisivní

6

konstruktivní
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Nevyhovoval

Spolupráce a
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kamarády

Více si
zapamatuji z
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Celková podoba
výuky

Uspořádání
lavic

Možnost
samostudia

Nevím

Graf 6: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 5.

V čem ti způsob výuky nevyhovoval a proč?
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8
transmisivní
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konstruktivní

4
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0
Vyhovoval

Nutnost
vlastního
podílu na
práci

Malá
efektivita
osvojených
znalostí

Uspořádání
lavic

Monotónnost,
Obtížná
Nadbytek
komunikace nezáživnost
projevu
se spolužáky
učitele,
zahlcení
informacemi

Nevím

Graf 7: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 6.
Odpovědi na otázky 5 a 6 se značně různily jak v rámci jednoho pojetí výuky, tak ve
srovnání obou dvou. Někteří žáci odpovědi formulovali konkrétněji, jiní spíše
komplexněji. Je logické, že určité odpovědi z otázky č. 5 našly svůj protipól v otázce 6.
a naopak.

Pokusím se nyní verbalizovat zjištěná data. Také zde většina žáků preferuje výuku
pojatou konstruktivně, i když počet těch, kterým vyhovuje podoba výuky transmisivní,
není zanedbatelný. Svým způsobem žákům oba způsoby výuky vyhovují ve své celkové
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podobě, i když každý pochopitelně něčím jiným. U konstruktivně pojaté výuky žáci
oceňují příjemnost, uvolněnost a pestrost vyučovacích hodin, zatímco u transmisivně
pojaté výuky zase její přehlednost, jednoduchost, systematičnost a např. i to, že lépe
vidí na tabuli. Možnost komunikace a spolupráce se spolužáky je uváděna jako plus
výuky konstruktivní, naopak její obtížnost u výuky transmisivní. S touto odpovědí často
souviselo doplnění rozestavění lavic (uspořádání lavic do pracovních ostrůvků opět
vyhovovalo žákům, kteří preferovali skupinové aktivity, frontální uspořádání zase spíše
těm, kteří upřednostňují samostatnou práci v hodinách).

U transmisivně pojaté výuky se jako nedostatek, na nějž žáci v dotaznících upozorňují,
objevuje nadbytek učitelova projevu a monotónnost, až nuda vyučovacích hodin (a to si
žáci prošli pouze jedním týdnem této výuky!). Co se týká efektivity osvojených
znalostí, jak je vnímána žáky, ani tady nelze jednoznačně říci, že jedna podoba výuky je
účinnější výrazněji než druhá. Opět to spíše záleží na osobnosti každého žáka a ukazuje
se, že každému vyhovuje něco jiného. Dokladem toho může být značný pokles
úspěšnosti v testu po transmisivní výuce u třídy, z níž většina žáků v dotaznících
preferovala konstruktivní výuku, a na straně druhé žák, jemuž výrazně klesl výsledek
testu po výuce konstruktivně pojaté (vše viz kapitola Výsledky didaktických testů,
konkrétně uváděný žák označen v tabulce písmenem V). Když jsem se jej ptal, co se
stalo, že jeho druhý výsledek byl tak špatný, uvedl, že se během výuky (konstruktivní)
nedovedl soustředit, a tak si toho moc nepamatuje. Tento žák je vyučován podle IVP,
v němž má mj. poruchy pozornosti diagnostikovány. Souvisí s tím nejspíš i jasnost a
přehlednost učiva, která pro něj byla výraznou pomocí během výuky transmisivní, což
se projevilo i na výsledku jeho prvního testu, mimochodem na tohoto konkrétního žáka
velmi dobrého výsledku.
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7. Vzpomněl/-a sis někdy na toto probírané učivo i mimo školu? Pokud ano, při jaké příležitosti
(kdy, kde, v jaké souvislosti)? Pokud ne, zkus formulovat důvod, proč se tak asi nestalo.
Ano, když ...
Ne, protože ...

Vzpomněl/-la sis na probírané učivo i mimo školu?
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konstruktivní
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0
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Ne

Graf 8: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 7.
Záměrem této otázky bylo zjistit, zda podoba výuky ovlivňuje motivaci k mimoškolním
aktivitám (především myšlenkovým) se školou souvisejícím. Ukázalo se, že většina
žáků v obou případech výuky k těmto aktivitám příliš motivována nebyla, což žáci
nejčastěji odůvodňovali svým obecným nezájmem o literaturu, nedostatkem času
(věnovali se ve svém volnu svým koníčkům ap.), jeden žák jako důvod uvedl
povrchnost probraného učiva v transmisivně vyučovaném bloku.

Pokud si žáci na učivo mimo školu vzpomněli, často to bylo právě v souvislosti se
školou, tedy když se připravovali na test, přemýšleli o zhotovení zadaného artefaktu,
případně když se připravovali na předmět Člověk a společnost. V několika případech se
objevila i odpověď, že na témata probíraná ve škole narazili při hovoru s rodiči.
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8. Kolik času jsi strávil/-a mimoškolní přípravou na test? (vyber pouze 1 odpověď)
9. Kolik času jsi strávil/-a nad přípravou výstupu z uplynulého výukového bloku? (vyber pouze 1
odpověď)
15 min.
30 min.
45 min.
jiné .............................
10. Spolupracoval/-a jsi při práci na výstupu či domácí přípravě na test s někým?
Ano, spolupracoval/-a jsem s ............................................................. Upřesni, v čem tato spolupráce
spočívala:
Ne, protože ...

Kolik času jsi strávil/-la mim oškolní přípravou na test?
12
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transmisivní
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konstruktivní
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Žádný
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Více než 45 min.

Graf 9: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 8.
Kolik času jsi strávil/-la nad přípravou domácího výstupu?
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Graf 10: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 9.
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Spolupracoval/-la jsi při práci na výstupu či domácí přípravě na test s někým?
25
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transmisivní
konstruktivní

10
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Graf 11: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 10.
Vzhledem k tomu, že výsledky didaktických testů jsou víceméně srovnatelné, můžeme
nyní snáze porovnat množství času věnované přípravě na test. Zhruba polovina dětí se
přípravě nevěnovala vůbec a vyjadřovala se k tomu v otázce 10. Nejčastějšími
uváděnými důvody byly ty, že „na to zapomněly“, že se na to „vykašlaly“ nebo že
„neměly čas“. Podobné důvody uváděly pro neodevzdání požadovaného artefaktu.
Objevila se ale i jedna odpověď po konstruktivně vyučovaném bloku, kdy se žákyně
nepřipravovala, protože „to nepotřebovala, vše si pamatovala ze školy a naučila se
výrobou artefaktu“ (leporelo, viz dále).

Zhruba patnáctiminutovou přípravu uvedl přibližně stejný počet žáků, obecně pak
přípravě na test nějaký čas věnovali žáci spíše po transmisivně pojatém výukovém
bloku. Předpokládám, že to byl čas nutný pro zopakování si zapsaného učiva z výuky,
zatímco po konstruktivních blocích měli žáci pocit, že mají učivo „zažité“ ze školy,
tudíž domácí přípravě není potřeba věnovat tolik času.

Na otázku ohledně případné spolupráce drtivá většina odpověděla, že s nikým
nespolupracovala, nejčastěji proto, že nechtěla či to nepotřebovala, žáci jsou zvyklí učit
se sami, jedna odpověď se vztahem k transmisivní výuce je zdůvodněna tím, že v sešitě
má žák vše, co potřebuje. Případná spolupráce proběhla nejčastěji formou vzájemného
zkoušení mezi žáky při přípravě na test, pouze jeden žák se do školy připravoval
s pomocí rodičů.
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Z odpovědí na otázky 7 – 10 vyplývá, že žáci stále většinou oddělují školní a
mimoškolní život, přičemž školním aktivitám se ve svém volném čase nevěnují, pokud
to není opravdu nutné. Otázkou zůstává, proč tomu tak je, zda je škola málo podnětná,
zda je stále jaksi oddělená od reality, zda se žáci ke škole staví s určitými předsudky
(„co se učím ve škole, je nuda, zbytečné, nutné zlo...“), zda chybí určitá podpora ze
strany rodičů... Je přitom běžné, že žáci své mimoškolní aktivity ve škole (potažmo ve
svém celém vzdělávacím procesu) naprosto běžně uplatňují, o to více je zarážející, proč
tomu tak není ve stejné míře naopak.
11. Hledal/-a sis další (tj. jinde než v učebnici, školním sešitě) informace o probíraném tématu při
přípravě výstupu či na test?
Ano, využil/-a jsem (můžeš označit více možností) Internet, městskou knihovnu, domácí knihovnu, jiné zdroje
Ne
Hledal/-la sis další informace o probíraném tématu při přípravě výstupu či na test?
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Graf 12: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 11.
S dalšími informačními zdroji pracovala při domácí přípravě značná menšina žáků.
Nejčastějším zdrojem dalšího dohledávání, upřesnění či rozšíření informací byl Internet.
Několik žáků využilo domácí knihovny a pouze jedna žákyně navštívila veřejnou
knihovnu. Z grafu vyplývá, že několik žáků zároveň využilo i vícero zdrojů. Myslím si,
že zdůvodnění takto nízkého samostudia v oblasti další práce s informacemi je totožné
s příčinami uvedenými výše. Jedná se o mimoškolní, tedy nadstandardní práci, kterou se
žáci obecně nezabývají z výše popsaných důvodů. Vystačí si většinou s tím, co se jim
dostane ve škole.
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12. Uvědomoval/-a sis během uplynulého vyučovacího bloku (případně zpětně nyní) důležitost
uspořádání nábytku (lavice, katedra...) v učebně? (vyber pouze 1 odpověď)
Ano
Ano a vyhovovalo mi ...
Ano a nevyhovovalo mi ...
Ne
Uvědomoval/-la sis důležitost uspořádání nábytku v učebně?
12
10
8
transmisivní
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konstruktivní
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0
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Ano a vyhovovalo mi

Ano a nevyhovovalo mi

Ne

Graf 13: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 12.
Účelné rozmístění nábytku ve třídě (především žákovských lavic) vnímala většina žáků.
Opět je zajímavé, že nelze jasně z jejich odpovědí stanovit zjevnou preferovanost
jednoho z nich. U lavic uzpůsobených do pracovních hnízd žáci jednoznačně oceňovali
především snazší komunikaci se spolužáky a možnost spolupráce s nimi, nevyhovovalo
jim to, že seděli zády k ostatním (zajímavé je, že u transmisivního uspořádání, kde tomu
také tak je, na tuto skutečnost nikdo neupozornil; přikládám to tomu, že v tomto případě
se za žákovými zády vlastně neodehrává žádná důležitá akce, zatímco u pracovních
skupinek tomu tak může být a žákův zájem se obrací i „za jeho záda“) a že byli často
nesoustředění. Lavice k frontální výuce naopak žáci ocenili z kvůli možnosti lepší
soustředěnosti, jako negativum vnímali již zmiňovanou obtížnost komunikace
s ostatními.

Nejen na základě dotazníkových odpovědí žáků se mi jeví jako „ideální“ řešení
samostatná lavice pro každého žáka, lehká a mobilní (na svých nohách opatřená hluk
tlumícím materiálem), která se dá snadno přemístit a uzpůsobit aktuální podobě výuky.
K tomuto účelu se v českých školách běžně užívané lavice (pro dva žáky) ukazují jako
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ne zcela vhodné, manipulace s nimi je obtížná a jejich možnosti využití jsou v určitých
situacích omezené.

13. Jaká byla, podle tebe, role učitele v uplynulém výukovém bloku? (můžeš označit 1 možnost)
informátor (vykládá, sděluje učivo, určuje a řídí podobu výuky)
usměrňovač činnosti žáků (sděluje učivo, zadává žákům činnosti a v průběhu práce tyto činnosti usměrňuje)
pomocník (zadává žákům činnosti a v průběhu práce jim s tvorbou, řešením úkolu... pomáhá)
spolutvůrce (zadává žákům činnosti, přistupuje na návrhy žáků o možných dalších aktivitách, výrazným způsobem se na
zpracování, řešení úkolu... také podílí)

Jaká byla, podle tebe, role učitele v zplynulém výukovém bloku?
20
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Spolutvůrce

Graf 14: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 13.
Pozici učitele vnímali žáci během transmisivní výuky téměř jednoznačně, až na tři
výjimky, jako pozici informátora, tedy někoho, kdo sděluje informace a řídí podobu
výuky. Je otázkou, na základě čeho tři žáci uvedli, že učitel jim byl pomocníkem, jestli
podnětem bylo něco z vyučovacího procesu, nebo nabízeným možnostem zcela
neporozuměli či se odpovědí příliš nezabývali.

U konstruktivní výuky se odpovědi různily, zřejmě podle míry porozumění nabízeným
možnostem, případně podle míry participace učitele na práci jednotlivých skupin (je
pravda, že některé skupiny potřebovaly častější pomoc, jiné si vystačily prakticky bez
zásahu učitele). Učitel byl vnímán nejčastěji jako pomocník, usměrňovač činnosti žáků,
případně jako spolutvůrce. Opět zůstávají otázkou důvody, proč čtyři žáci označili
učitele především jako informátora, když právě veškeré informace si získávali žáci
během týdenní výuky sami.
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14. Byly, podle tebe, hodiny v uplynulém vyučovacím bloku pro učitele náročné?
Ano, (upřesni, v čem)
Ne, (upřesni, proč)
Byly, podle tebe, hodiny v uplynulém vyučovacím bloku pro učitele náročné?
18
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Graf 15: Vyhodnocení odpovědí na otázku č. 14.
Z většiny odpovědí žáků na tuto otázku vyplynulo zajímavé zjištění. Práci učitele
vnímají opravdu jen tehdy, pokud učitel vykonává „viditelnou (slyšitelnou)“ činnost,
zatímco žáci jsou v relativní nečinnosti. Podle většiny žáků byly pro vyučujícího
náročné vyučovací hodiny transmisivní, protože „musí mít připraveno mnoho
informací, stále zapisuje na tabuli a mluví“. U konstruktivně pojaté výuky učitel „pouze
udržuje pořádek, kontroluje správnost zjištěných informací“, tudíž tyto hodiny pro něj
náročné nijak nejsou („práci vlastně vykonávají žáci, učitel se v hodinách moc
nepředře“). Svým způsobem jsou konstatování žáků naprosto v pořádku, protože
v transmisivní výuce učitel skutečně vykonává většinu práce za žáky, zatímco stejnou
práci v konstruktivních blocích vykonávali žáci sami. Druhou část učitelovy práce, tedy
přípravu, si většina žáků vlastně neuvědomuje.

Doplňme pro úplnost ještě opačná stanoviska. Transmisivní výuka pro učitele podle
některých žáků náročná nebyla, protože „měl větší klid ve třídě, baví ho učit, jen
vykládá á píše na tabuli“. U konstruktivní výuky bylo jedinou učitelovou prací „udržet
pořádek při volné práci dětí“.
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V souvislosti s výše uvedeným zjištěním není bez zajímavosti to, že pouze jediná
žákyně si uvědomila rozsah učitelovy domácí přípravy a uvedla to jako důvod
náročnosti u konstruktivní výuky. Z vlastního hlediska mohu říci, že časově náročnější
byla skutečně příprava pro konstruktivní vyučování. Bylo nutné ji důkladněji promyslet,
aby jednotlivé její části měly smysl a směřovaly k vytčeným vzdělávacím cílům.
Zároveň bylo třeba volit aktivity, které by měly výukový potenciál a nezdály se dětem
nezáživné, aby se během nich mohl uplatnit jak společensky založený žák, tak žák –
samotář apod.

Náročnější bylo i časové rozvržení jednotlivých aktivit konstruktivní výuky, pro
celkovou úspěšnost bylo nutné stihnout všechny fáze práce. Transmisivní výuka pro
mne znamenala z hlediska přípravy v podstatě pouze vyhledání a nakopírování
potřebných materiálů (informace o autorech a literární ukázky). Samotná realizace
výuky nebyla nijak zvlášť náročná v obou případech. U transmisivní výuky šlo
převážně o verbální projev doplněný zápisem na tabuli, u konstruktivní výuky spíše o
koordinační činnosti. Pokud bych měl porovnat ze svého hlediska zábavnost obou
vyučovacích metod, jednoznačně mě bavila více jak příprava, tak realizace výuky
konstruktivní. Zároveň mě na ní těší i ona možnost dalších variací, to, že „příště to lze
vymyslet zase jinak“.
15. Pokud chceš k uplynulému výukovému bloku cokoli doplnit, napadá tě ještě nějaký komentář,
napiš jej sem.

Pouze několik žáků mělo potřebu na závěr dotazníku ještě cosi doplnit, zmínit,
zopakovat. U dotazníků k transmisivní výuce se objevily poznámky „mám pocit, že
jsem se nic nenaučila; hůř si pamatuji informace z hodiny; míň zábavné; lavice → víc se
naučím“. U dotazníků k výuce konstruktivní se vyskytl pouze jediný komentář „více si
zapamatuji“. Vzhledem k tomu, že všechny uvedené poznámky byly již zohledněny
v předešlých otázkách, nepovažuji za nutné je zde více komentovat.
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5.3 Vyhodnocení artefaktů
Vzhledem k tomu, že absolvování didaktického testu bylo povinné pro každého z žáků,
zadání dobrovolného domácího úkolu (v práci označovaného též jako artefakt, výstup)
mělo být jakýmsi protipólem, činností, která je výhradně v kompetenci žáka, ať již se
týká samotného nápadu, tak i jeho zpracování, a v důsledku vlastně i toho, zda jej vůbec
zpracuje, či nikoliv. Ukázalo se, že většina žáků možnost, že by dobrovolnou
mimoškolní práci udělala, vypouští prakticky již při jejím zadání ve škole. Dobrovolné
domácí úkoly se „zkrátka nedělají“. Žáci si nepřipouštějí možný přínos, je to prostě
povinnost, kterou když dělat nemusejí, tedy ji nedělají.

Část žáků uvádí, že výstup nedodala, protože na něj zapomněla. Nakonec se po všech
výukových blocích (tedy dvakrát byly dvě třídy osloveny a požádány, aby doma
vytvořily něco, co by mělo s uplynulou výukou nějakou souvislost) sešlo pouhých 8
artefaktů. Dvě žákyně vytvořily artefakt po obou odučených blocích (použily dvakrát
stejný předmět, pokaždé ale s jiným učivem), takže celkem 6 žáků z potenciálních 38
bylo ochotno dobrovolně vypracovat tento domácí úkol. Příčiny takto nízkého počtu
odevzdaných artefaktů lze opět spatřovat v nedostatečné motivovanosti žáků
k vlastnímu osobnostnímu rozvoji (ze strany učitele, rodičů i žáků samotných), v jejich
oddělování času a aktivit spojených se školou od vlastního volného času, svou roli zde
pravděpodobně hraje i lenost a pohodlnost některých z nich ad.

Z odevzdaných artefaktů byly na druhou stranu některé nápadité a velmi pěkně
zpracované. Často se jednalo o jakési vlastní zpracování probraného učiva. Někteří žáci
pojali výrobu artefaktu jako formu přípravy na test, což se mi jeví jako ideální a
naprosto vyspělý přístup žáka ke svému vzdělávání, neboť při něm pracovali s dalšími
informacemi, tříbili je, vypisovali, dávali jim vlastní podobu atd. Tito žáci také v testu
patřili mezi ty s lepšími výsledky (např. žákyně, které se takto připravovaly na oba testy
jsou v tabulce v kapitole Výsledky didaktických testů vedeny pod písmeny G a R).
Výroba svého výstupu (jde o leporelo a komiks) jim přitom nezabrala více než 45 min.
Nakonec i tyto nečetné artefakty ukazují, že podobný způsob domácí přípravy může být
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pro mnohé žáky (především pro ty s tvůrčím potenciálem) velmi efektivní a zábavnou
cestou k zlepšení svých výsledků.
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Závěr
V souvislosti s vlastní učitelskou praxí a soustavném volání školské veřejnosti po
reformě českého školství jsem se v textu této práce pokusil popsat podstatu
konstruktivního pojetí výuky, jemuž se u nás v poslední době otevírají dveře a po němž
se volá jako po žádoucím, v porovnání s pojetím transmisivním, v Čechách vnímaném
jako tradičním, jež se obecně jeví jako nevyhovující. Metodu srovnávání jsem zvolil
z toho důvodu, neboť také v praxi bývají „nové“ metody dávány do kontrastu vůči
„starým“, porovnává se jejich efektivita, vzdělávací cíle apod. Považoval jsem za nutné
znát podstatu toho, co chceme měnit, a myslím, že se toto porovnání ukázalo jako
zajímavé a účelné.

Po teoretickém nastínění východisek obou pojetí výuky jsem se zabýval vybranými
metodami konstruktivní výuky, které naznačují její širokou variabilitu a tvárnost.
Zároveň cítím, že kapitola o konstruktivistických metodách je určitým inspirativním
potenciálem pro případné budoucí rozšíření této práce, v níž jsem se omezil převážně
jen na metody, jež jsem využil během empirické části.

Pro úplnost tématu jsem se stručně zmínil o nejznámějších alternativních školách a
jejich základních charakteristikách. V rámci této práce zaujímají pozici jakési možnosti
komplexně pojaté konstruktivní výuky a o každé z nich by bylo možno napsat
samostatní dílo (a o některých bylo již napsáno), proto jsem se záměrně omezil pouze
na jejich výčet a podrobnějšímu popisu se vyhnul.

Po první teoreticky pojaté části následovala stěžejní část této práce, empirická, již jsem
založil na experimentu uskutečněném s žáky 9. ročníku ZŠ v rámci výuky ČJL. Cílem
experimentu bylo na základě aktuální praktické zkušenosti porovnat v teoretické části
nastíněné možnosti, metody aj. transmisivně a konstruktivně pojaté výuky. Mým
předpokladem bylo především určité ověření (vyvrácení) hypotéz, jež se v pedagogické
praxi tradují (např. tvrzení, že se při tradiční výuce děti víc naučí, že tradiční výuka
oproti konstruktivní není pro žáky záživná atd.). Zároveň jsem si chtěl ověřit, do jaké
míry jsou v literatuře uváděné přednosti konstruktivních metod také vnímány žáky.
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Víceméně jsem v počátku úvahy o experimentu příliš nepochyboval o tom, že
konstruktivní výuka bude žáky obecně, ve srovnání se „suchopárnou“ transmisivní
výukou, přijímána jako příjemnější a že ji budou preferovat s jasnou převahou. Případné
výkonnostní nedostatky budou vyváženy sociálním rozměrem a celkově uvolněnou
atmosférou, říkal jsem si, ale během experimentu se začalo projevovat, že takto
jednoznačně situace nevypadá. Ukázalo se totiž, že ve vybraném vzorku je
nezanedbatelný počet žáků, kteří např. v souvislosti se svým charakterem, vlastnostmi,
preferovaným učebním stylem... jednoznačně upřednostnili výuku transmisivní a
naopak konstruktivní označili za nevyhovující.

Nejen na základě výsledků zjištěných během experimentu, ale i v kontextu s vlastní
praxí jsem nabyl přesvědčení, že zastávat výhradně jednu či druhou podobu výuky není
zcela dobrý přístup. Mnohem praktičtější a využitelnější je umět správně vnímat a
vybírat si použitelné a využitelné z nabízených možností a jiné dávat stranou, správně
kombinovat a zkoušet různé eventuality. Proto bych jako učitel nezavrhoval
konstruktivní výuku jen proto, že příprava na hodiny mi zabere víc času, protože jsou
žáci, kteří se na takové hodiny těší. A nezavrhoval bych frontální výuku již pro ty žáky,
kterým vyhovuje, i přesto, že mne jako učitele samotného příliš nebaví. Konečně
mnohdy může být transmisivně pojatá hodina velmi příjemnou a zábavnou, pokud je
v osobnosti učitele, aby ji takovou učinil. Tydli fidli bum!
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Doporučení
V návaznosti na tuto práci by mohl být přínosem obdobný experiment uskutečněný
s početnějším zkoumaným vzorkem a v časově delším rozsahu (získaná data by jistě
měla větší vypovídající hodnotu). Zajímavým by také mohlo být provázání experimentu
do dalších vyučovacích předmětů, zohlednění výukových metod a učebních stylů žáků,
porovnání úspěšnosti žáků v didaktických testech transmisivní a konstruktivní výuky
s větším časovým odstupem (krátkodobá – dlouhodobá paměť) atd.
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Přílohy
Příloha 1: Formulář dotazníku

DOTAZNÍK žákům 9. r. ZŠ Londýnská 34, Praha 2 K VÝUKOVÉMU BLOKU
v termínu: ......................................... výuka: transmisivní / konstruktivní
Jméno žáka/-yně: ................................................................ třída: 9. A / 9. B

2.

Napiš jednou větou, proč je, podle tebe, téma, kterým jsme se v uplynulých dnech zabývali,
důležité?

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................
2. Máš pocit, že učivu probranému v uplynulém výukovém bloku rozumíš? (zakroužkuj pouze 1
odpověď)
Ano – spíše ano – spíše ne – ne
3. Uměl/-a bys vysvětlit toto učivo svému mladšímu spolužákovi? (zakroužkuj pouze 1 odpověď)
Ano – spíše ano – spíše ne – ne
4. Kdybys měl/-a toto učivo někoho naučit, použil/-a bys stejnou výukovou metodu jako tvůj
vyučující? (zakroužkuj pouze 1 odpověď)
Ano – spíše ano – spíše ne – ne
5. V čem ti způsob výuky používaný v uplynulém bloku vyhovoval a proč?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...............................................................................
6. V čem ti způsob výuky používaný v uplynulém bloku nevyhovoval a proč?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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7. Vzpomněl/-a sis někdy na toto probírané učivo i mimo školu? Pokud ano, při jaké příležitosti
(kdy, kde, v jaké souvislosti)? Pokud ne, zkus formulovat důvod, proč se tak asi nestalo.
Ano, když
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................
Ne, protože
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................
8. Kolik času jsi strávil/-a mimoškolní přípravou na test? (vyber pouze 1 odpověď)
15 min.
30 min.
45 min.
jiné .............................
9. Kolik času jsi strávil/-a nad přípravou výstupu z uplynulého výukového bloku? (vyber pouze 1
odpověď)
15 min.
30 min.
45 min.
jiné .............................
10. Spolupracoval/-a jsi při práci na výstupu či domácí přípravě na test s někým?
Ano, spolupracoval/-a jsem s ............................................................. Upřesni, v čem tato spolupráce
spočívala:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................
Ne, protože
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................
11. Hledal/-a sis další (tj. jinde než v učebnici, školním sešitě) informace o probíraném tématu při
přípravě výstupu či na test?
Ano, využil/-a jsem (můžeš označit více možností) Internet, městskou knihovnu, domácí knihovnu, jiné zdroje
..........................................................................
Ne
12. Uvědomoval/-a sis během uplynulého vyučovacího bloku (případně zpětně nyní) důležitost
uspořádání nábytku (lavice, katedra...) v učebně? (vyber pouze 1 odpověď)
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Ano
Ano a vyhovovalo mi (čím
...............................................................................................................................................................)
Ano a nevyhovovalo mi (čím
...............................................................................................................................................................)
Ne
13. Jaká byla, podle tebe, role učitele v uplynulém výukovém bloku? (můžeš označit 1 možnost)
informátor (vykládá, sděluje učivo, určuje a řídí podobu výuky)
usměrňovač činnosti žáků (sděluje učivo, zadává žákům činnosti a v průběhu práce tyto činnosti usměrňuje)
pomocník (zadává žákům činnosti a v průběhu práce jim s tvorbou, řešením úkolu... pomáhá)
spolutvůrce (zadává žákům činnosti, přistupuje na návrhy žáků o možných dalších aktivitách, výrazným způsobem se na
zpracování, řešení úkolu... také podílí)

14. Byly, podle tebe, hodiny v uplynulém vyučovacím bloku pro učitele náročné?
Ano, (upřesni, v čem)
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................
Ne, (upřesni, proč)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................

15. Pokud chceš k uplynulému výukovému bloku cokoli doplnit, napadá tě ještě nějaký komentář,
napiš jej sem:

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..................................................................

Děkuji ti za odpovědné vyplnění tohoto dotazníku, Jan Chaluš.
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Příloha 2: Didaktický test 1

Česká próza 1945 – 1968 I
1) Uveď alespoň dvě historické či společenské okolnosti, které mohly zásadním způsobem
ovlivnit literaturu v letech 1945 – 68.

→
→
2) Přiřaď k autorům jejich díla:

Jan Drda

Život s hvězdou

Julius Fučík

Modlitba pro Kateřinu Horovitzovou

Jiří Weil

Romeo, Julie a tma

Arnošt Lustig

Reportáž psaná na oprátce

Ladislav Fuks

Spalovač mrtvol

Jan Otčenášek

Vyšší princip

3) Které z děl uvedených v otázce 2 tě nejvíce zaujalo a čím?

4) Jaké literatuře, kromě té s válečnou tematikou, se také věnoval Jan Drda?

5) Román Život s hvězdou je do určité míry románem autobiografickým. Napiš, co
to znamená.
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6) Které události života A. Lustiga měly
zásadní vliv na jeho tvorbu?

7)

Popiš stručně, o čem je povídka, z níž je předchozí ukázka:

V jaké osobě je text napsaný? Jak se tomuto literárnímu vyjádření odborně říká?

Najdi a označ v textu místo, které je podle tebe vrcholem ukázky, a pokus se své
rozhodnutí zdůvodnit
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Příloha 3: Didaktický test 2

Česká próza 1945 – 1968 II
1) Vysvětli stručně důvody, které vedly k rozhodnutí J. Škvoreckého emigrovat.

2) Doplň ke každému autorovi alespoň jedno jeho dílo:

Josef Škvorecký →
Ota Pavel →
Vladimír Neff →
Bohumil Hrabal →
Václav Kaplický →

3) Které z děl uvedených v otázce 2 tě nejvíce zaujalo a čím?

4) Jaké literatuře se věnovali V. Neff i V. Kaplický?

5) Co by, podle tvého názoru, znamenalo pro českou kulturu to, kdyby nikdy
nevzniklo Sixty-eight publishers?

68

6) Na obrázku je Bohumil Hrabal. Co v jeho životě
mohlo mít zásadní vliv na jeho tvorbu?

7)
"Karle, kde je Holan? Je tam kapitální kus, srnec jako tele." "Já bych to, pane, nedělal. Odpoledne tady šli
Němci někam do hájovny. Celá skupina. Měli na krku malé kulomety." "Říkal jsi, že mi půjčíš toho
svýho psa." "Když s vámi půjde. Holane!" Holan vylezl zpod dříví. Stoupl si a díval se na Proška. "Půjdeš
s ním a budeš dělat, co ti řekne! Rozumíš?" A k tatínkovi:
"Nakonec mu vezmete hlavu do dlaní a řeknete: Holane, běž! O víc se už starat nemusíte."
Prošek šel k chalupě a zavřel za sebou dveře, aby Holan pochopil, že má teď jiného pána.
Holan si sedl a prohlížel si tatínka obaleného bahnem, ve svém životě takové strašidlo neviděl. Pak ho
poznal, zavrtěl ocasem, vstal a tatínek myslel, že má vyhráno. Ale mýlil se. Holan si zase sedl a čekal, že
mu tatínek hodí jako obvykle pár pražských buřtů.
"Holane, pojď se mnou. Ty se přece pamatuješ na ty buřtíky, co jsem ti vozil. Pojď, kamaráde."
Holan seděl, jenom mrkal očima a prohlížel si dál mého tátu. Bylo jasný, že s ním nepůjde, nešel nikdy s
nikým. Můj tatínek ho znovu prosil, jako neprosil nikdy nikoho, ale marně. Říkal mu Holane, Holanečku,
ale bylo to zbytečný. Pak už začínal být zoufalý a byl na pokraji toho stavu, kterému se říká šílenství.
Vyndal z kapsy tu malou plátěnou hvězdu JUDE a ukazoval ji Holanovi a křičel: "Já jsem teďka žid a
žádný buřty nemám. Sám bych nějaký potřeboval. Jsem žid a potřebuju pro mý báječný kluky maso a ty
mi ho musíš opatřit!"
Pak mu tekly slzy, otočil se a šel k pěšince, vedla na ostrov. A posílal Proška i Holana ke všem čertům.
Rozhodl se jít dál, už nikdy se nepodívat na tu bílou chalupu, sbalit celtu, nářadí a jet domů beze všeho.
Ale na začátku cestičky to přece jen nevydržel a otočil se.
Oči psa a člověka se střetly. Dívaly se na sebe dlouho, snad celý věk, světla v nich zhasínala a
rozsvěcovala se, a co si říkaly, to se nikdo nedoví, protože jsou oba mrtvi, a i kdyby byli živi, nikdo by se
to nedověděl, protože oni sami to stejně nevěděli. Snad nadávali na psí život, snad na židovský, ale to je
všechno snad. Holan vstal, protáhl se a šel líně jako obyčejný převoznický pes za mým tatínkem, jako by
mu odjakživa patřil. Na pěšince se změnil v toho vlka.

Popiš stručně, o čem je povídka, z níž je předchozí ukázka:

Zkus napsat krátký „pomyslný“ dialog, který v daném kontextu mezi sebou mohli vést
Holan a vypravěčův tatínek?
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Příloha 4: Fotografie artefaktů

Obrázek 1:
Šestiboký prostorový předmět, který se při
zavěšení otáčí. Každá jeho strana obsahuje
fotografii jednoho z probíraných autorů a
základní informace o něm a jeho díle.

Obrázek 2:
Model popravené postavy má poukazovat na
poválečné politické procesy v ČSSR.

Obrázek 3:
Prstová hra k opakování učiva, na jednotlivých
stěnách jsou hesla z české (i světové) literatury
z období po druhé světové válce.
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Obrázek 4:
Leporelo

vytvořené

po

obou

výukových blocích, na jedné straně je
portrét autora a na straně druhé
základní informace o něm a jeho díle.

Obrázek 5:
Život a dílo probíraných autorů
zpracované

formou

vtipných

komiksových knížeček.
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Příloha 5: Vystavené postery z konstruktivně pojatých výukových bloků

Obrázek 6.
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