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1. ÚVOD 

Vyučování chemie na základních a středních školách v České republice je v současné 

době realizováno převážně formou frontální. Tuto situaci se částečně snaží řešit 

kurikulární reforma, která prostřednictvím rámcových vzdělávacích programů nejenže 

přináší učitelům větší volnost ve volbě metod výuky, ale zároveň doplňuje definované 

cíle vzdělávacích oblastí i jednotlivých oborů o prakticistní složku, důraz klade také na 

rozvoj kompetencí. Hlavní důvod realizace kurikulární reformy vystihuje Bílá kniha 

(Národní program vzdělávání v České republice): 

„Bude uplatňováno nové pojetí kurikula, které již není založeno především na 

osvojování co největšího objemu faktů. Úlohou školy bude poskytnout systematickou 

a vyváženou strukturu základních pojmů a vztahů, které umožní zařazovat informace do 

smysluplného kontextu vědění i životní praxe.“ (Bílá kniha, 2001) 

Mezi nejzávažnější problémy, které se ve  výuce chemie ukazují, patří hlavně: 

• Nízké postoje a zájmy žáků (Veselský, 1997; Höffer a Svoboda, 2005; Bílek 

a Řádková, 2006; Čížková a Čtrnáctová, 2007; Rusek, 2013a; Rusek, 2013b) 

• Hodinová dotace pro výuku chemie – případ SOŠ (Rusek a Pumpr, 2009) 

• Možnosti experimentování (Svoboda et al., 2011; Rusek, 2010) 

S rostoucím důrazem kladeným na vzdělávací proces i měnící se přístup žáků (i jejich 

rodičů) ke škole jako vzdělávací instituci se profilují některé nové úkoly kladené na 

učitele. Především jde o zvýšení motivace žáků ať už prostřednictvím jejich aktivizace 

(Janoušková et al., 2010), uplatněním jejich vlastní konstrukce poznání (Škoda 

a Doulík, 2011) nebo přiblížením vyučovacích témat reálnému životu žáků 

(Boakertsová, 2005). 

Nejen rozvoj znalostí žáků, ale také rozvoj jejich praktických schopností a dovedností 

i hodnot a postojů je spojený s přírodovědnou gramotností žáků (Gramotnosti ve 

vzdělávání, 2011). Podle výsledků mezinárodního testovacího programu PISA má 

nezanedbatelná část žáků v ČR problém vhodně pracovat s osvojenými informacemi 

(Přírodovědná gramotnost ve výuce, 2009). 
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V této práci jsou uvedeny základní charakteristiky v současnosti diskutovaných 

aktivizujících strategií řízení učební činnosti žáků v chemii, které by mohly být 

aplikovány i do výuky chemie v ČR. Výběr těchto strategií představuje nesnadný úkol, 

jelikož každá změna ve školství nutně začíná u učitelů. Řešením je tak na jedné straně 

postupné seznamování stávajících učitelů s těmito metodami – a to jak prostřednictvím 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků tak i publikováním článků do učiteli 

sledovaných periodik a tvorba metodických příruček pro učitele. Na druhé straně je to 

pak samotná příprava budoucích učitelů, kteří musí odcházet do praxe vybaveni 

schopností tyto strategie ve výuce uplatňovat. 

Dané metody byly vybrány pomocí analýzy odborné literatury (sborníky z tematických 

konferencí, odborná periodika) a on-line zdrojů (sociální sítě LinkedIn.com a portálu 

RVP.cz, poskytujícího pedagogům informační i metodickou podporu). 

Vybrané metody jsou vždy stručně charakterizovány, jsou zhodnocena jejich pozitiva 

i negativa. Dále je věnována pozornost možnostem jejich zařazení do výuky. Pomocí 

porovnání s rámcovými vzdělávacími programy (RVP) je diskutována možnost využití 

těchto metod ve výuce s ohledem na platnou legislativu i edukační realitu. 

Pozornost byla věnována také stručnému popisu historie výuky chemie v českých 

zemích, neboť z jejího zmapování v kombinaci s analýzou současného stavu lze 

usuzovat směr, kterým se bude tato výuka dále vyvíjet. 
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2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

Význam přírodních věd jako vědního oboru prochází už od počátků lidského bádání 

postupným vývojem. v něm se střídají doby pro vědy více i méně příznivé. Technické 

a vědecké revoluce jsou střídány obdobími zneužívání vědeckých poznatků pro válečné 

účely, což se nesmazatelně podepisuje i na postojích lidí a chuti se vědou zabývat. Na 

druhou stranu právě válečné konflikty vždy vyvolaly potřebu vědecko-technických 

inovací při bohatém financování. Přestože šlo o armádní zakázky, mnoho z vynálezů po 

válce zkvalitnilo a usnadnilo život. Postoje společnosti k vědě a vědcům jsou přesto 

kontroverzní. Jejich příčinám se věnovala a stále věnuje početná skupina autorů. 

Z důvodu zaměření této práce je další pozornost zaměřena na chemii. Před samotným 

nástinem klíčových faktorů majících vliv na postoj společnosti k chemii je uveden 

krátký historický exkurz. Chemie se jako samostatný předmět profilovala postupně. 

Tento proces ve v českých podmínkách mapují např.: Škoda a Doulík (2009), Škoda 

(2005), Bílek a Řádková (2006), Čtrnáctová a Banýr (1997). 

Proces systematického vzdělávání v přírodních vědách má historii dlouhou více než 350 

let, ačkoli v českých zemích se o počátcích výuky přírodních věd na úrovni dnešních 

základních a středních škol hovoří až od doby Marie-Terezie. Tato panovnice roku 1774 

uvádí v platnost Všeobecný školní řád, kterým se snaží podporovat vzdělání pro děti od 

6 do 12 let. 

V prvopočátcích byly zařazeny základy chemie do výuky fyziky. První česky psané 

učební publikace pro samostatnou výuku chemie jsou datovány do let 1840 - 1841. Tuto 

dobu označují Škoda a Doulík (2009) jako období Paradigmatu prakticistního zaměření 

přírodovědného vzdělávání. Hlavním úkolem bylo zdůraznit vazby získaných poznatků 

na praktické využití, například v zemědělství a vojenství. Výuka byla vedena převážně 

popisnou formou (Škoda a Doulík, 2009). 

Jako samostatný předmět byla chemie vyučována na reálných školách, zakládaných 

u nás od 30. let 19. století. Reforma z roku 1849 zavádí měšťanské školy, na nichž je 

vyučován přírodozpyt. Tento předmět, vyučovaný na měšťankách až do roku 1948, 

zaměřením pokrývá výuku fyziky i chemie. Po vydání Základního školského zákona 

roku 1869 se samostatná chemie vyučuje na reálných gymnáziích a reálných školách. 
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Forma výuky chemie procházela nevyhnutelnou transformací (Čtrnáctová a Banýr, 

1997). 

S postupem času přišel rozkol mezi pokrokem na poli přírodních věd a samotným 

přírodovědným vzděláváním. Mezi nové objevy tohoto období řadíme definici kvantové 

teorie (M. Planck) a teorie relativity (A. Einstein). Významný je i objev radioaktivity 

(H. Becquerel, M. Curie-Sklodowska, E. Rutherford). Nové objevy přinesly snahu 

o větší systematizaci výuky. Přírodním vědám se dostává většího prostoru v hodinové 

dotaci, učebnice vznikají i v českém jazyce ale z dnešního pohledu neoplývají 

množstvím teoretických poznatků. s novými objevy se tak postupně dostává vyučování 

přírodních věd na rozcestí, v němž se dělí dva názorové proudy. Jedním je výuka 

s důrazem na přímé zkoumání rostlin a živočichů v jejich přirozeném prostředí - 

Paradigma přírodovědného vzdělávání jako studia přírody, druhým pak Paradigma 

přírodovědného vzdělávání jako elementární přírodovědy (Škoda a Doulík, 2009). 

Právě ve druhém případě je důraz kladen na teoretická fakta. Studium přírody v pojetí 

„studia přírody“ se naopak projevuje značnou redukcí teoretických informací. 

Po první světové válce proniká výuka chemie jako samostatného předmětu i na 

gymnázia. Jednotlivé typy škol se zásadně lišily přístupem k metodice výuky. Zhruba 

1/3 ústavů v rámci výuky užívala i praktická cvičení. Otázka procesu výuky postupně 

doznává nemalých změn – objevuje se názor prosazující žáka (studenta) jako střed 

celého procesu učení, kolem nějž by se měla soustředit celá činnost iniciovaná učitelem 

(Tonucci, 1991). Výuka probíhá ve smyslu hesla: „Není důležité mít znalosti, ale je 

třeba ovládat metody“ (Škoda a Doulík, 2009). Nevýhodou je přecenění praktické 

složky výuky, trend nerovnováhy mezi teoretickými poznatky a „pokusnictvím“ tak 

stále pokračuje. 

Bezprostředně po 2. světové válce (1945-1948) se chemie stala povinným vyučovacím 

předmětem na všech typech všeobecně vzdělávacích škol. s rozšířením prostoru pro 

výuku chemie přišla snaha o rychlý přechod informací z vědeckých kruhů do učebních 

textů. Hovoříme o Polytechnickém paradigmatu přírodovědného vzdělávání, 

prosazováno je rychlé osvojování nových vědeckých faktů. Nedostatek učebních textů 

byl v té době překonáván reedicí a úpravou osvědčených textů z předchozího období 

(Čtrnáctová a Banýr 1997). 
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Základem výuky chemie u nás se po přijetí Školského zákona roku 1948 stává 

anorganický a organický systém. Postupem času je znát silný vliv SSSR, například 

v povinných osnovách. Od roku 1960 jsou zavedeny Základní devítileté školy (ZDŠ) 

a střední všeobecně vzdělávací školy (SVVŠ). Chemie je vyučována v posledních dvou 

letech studia na ZDŠ a ve všech ročnících SVVŠ. v souladu s rozšířením výuky jsou na 

mnoha školách budovány specializované učebny pro výuku chemie. 

Změny ve školství roku 1976 zkracují délku studia na základních školách (ZŠ) z devíti 

na osm let. Výuka chemie není zásadně měněna. v osmdesátých letech dochází 

k posílení teoretické složky učiva. Vzhledem ke stoupající náročnosti ze strany žáků 

klesá zájmem o přírodní vědy, chemie jako vyučovací předmět je žáky vnímán jako 

náročný (Škoda a Doulík, 2009). Novým vlivem je rozvoj humanistické psychologie, 

která vědu jako prostředek lidského zkoumání konfrontuje mimo jiné s náboženskými 

názory. Počíná značně rychlý rozvoj informačních technologií, který naplno propuká 

v 90. letech. Postupně jsou snižování nároky na žáky. 

Po vlně společenských změn roku 1989 se i školství potýká s hledáním identity. Novým 

rysem je zakládání soukromých škol. Doba studia na ZŠ se opět rozšiřuje na devět let. 

Chemie je stále vyučována v osmém a devátém ročníku. Na odborně zaměřených 

školách a gymnáziích je výuka chemie možná po celou dobu studia. Neodborné střední 

školy ji zařazují nejvýše do dvou let studia. (Čtrnáctová a Banýr, 1997) 

S příchodem nového tisíciletí došlo v oblasti vzdělávání k významné změně. Zavedení 

tzv. kurikulární reformy se projevilo ve všech oblastech organizace výuky na primárním 

i sekundárním stupni škol. Pro jednotlivé typy škol vznikají nové kurikulární 

dokumenty - Rámcové vzdělávací programy (RVP). Vymezují vzdělávací oblasti 

a doporučené metody výuky.  

Nově jsou po vzoru ze zahraničí zavedeny klíčové kompetence  - souhrn vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena 

společnosti (Rámcový vzdělávací program pro ZŠ, 2007). Každá škola následně podle 

příslušného RVP připravuje vlastní školní vzdělávací program (ŠVP). Zde jsou pro 

každý předmět výuky definovány tematické okruhy probíraných témat a očekávané 

výstupy. 
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V současné době, po sedmi letech jejich existence, dochází k revizi rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Jsou také připravovány 

standardy RVP ZV. Do RVP pro obory vzdělání středního odborného vzdělávání (RVO 

SOV) reforma přináší rozšíření všeobecné složky vzdělávání. Změny se výrazně 

projevují i v didaktice chemie. 

Podstatný vliv na změny v českém školství mají i výsledky mezinárodních výzkumů 

PISA (Programme for International Student Assessment) a TIMSS. Další výzkumy 

zaměřené na postoje či zájmy žáků dokládají nízké nebo klesající postoje žáků k chemii, 

což je celosvětovým trendem (Jarvis a Pell, 2002; Birrell et al., 2005; Höffer a Svoboda, 

2005; Bílek a Řádková, 2006; Čížková a Čtrnácová, 2007; Janoušková et al., 2008). 

Pokles zájmu žáků je patrný i z výsledků testování PISA. Ve výzkumech se ovšem 

objevují i neutrální nebo mírně pozitivní postoje (Kubiatko et al. 2012; Švandová 

a Kubiatko, 2012; Rusek 2013b). 

Bílek (2007) spatřuje jako jeden z hlavních problémů české didaktiky chemie 

skutečnost, že zatímco do roku 1994 bylo na vysokých školách běžné obhajovat 

diplomové práce z tohoto oboru, nyní nastává až do roku 2004 období, v jehož rámci na 

našich vysokých školách a univerzitách chybí studijní obor mající ve své náplni 

didaktiku chemie. Jsou pořádány tematické konference o výuce (Studentská konference 

„Projektové vyučování v chemii“ na Pedagogické fakultě UK, …), vycházejí 

popularizační periodika (Biologie-Chemie-Zeměpis) ale až s příchodem roku 2004 se 

daří akreditovat vysokoškolský studijní program „Chemické vzdělávání“ na 

Přírodovědecké fakultě UK. Soustavnou přípravou učitelů se tak snaží vysoké školy 

pokrýt potřeby českých škol ve smyslu vzdělávání budoucích kantorů. 

Pro blízkou budoucnost predikují Škoda a Doulík (2009) nástup Paradigmatu trvale 

udržitelného rozvoje. Předpokládají také přechod k individualizovanějšímu pojetí výuky 

a rostoucí využívání informačních technologií ve výuce. Důraz se přesune od popisu 

skutečností k vysvětlování jejich příčin. 

Se změnou přístupu ke vzdělávání bude úzce souviset i změna strategie ze strany 

učitelů. Zavádění nových učebních metod do výuky totiž přivede žáky do situací, na 

které dosud nebyli zcela zvyklí. Logickým vyústěním bude větší nutnost motivace žáků, 
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bez níž bude výuka probíhat velmi obtížně. Taktéž bude nutné hledat ideální redukci 

obsahové složky výuky, která však nesmí skončit jako naprostá absence vědomostí.  

Školství bude připražovat žáky nejen vědomostmi, ale i dovednostmi nezbytnými pro 

občanský život. Vzájemné pronikání informací z jednotlivých oborů bude stále 

častějším jevem, se kterým si budou muset školská zařízení adekvátně poradit. 

V následujících částech práce je pozornost věnována vybraným trendům, které se ve 

výuce chemie objevují ve výše zmiňovaném modernizačním duchu.  
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3. CÍLE, ÚKOLY A METODIKA PRÁCE 

3.1. Metodika 

3.1.1. Výběr a analýza zdroj ů pro rešeršní část práce 

K identifikaci v současnosti diskutovaných aktivizujících strategií byly analyzovány 

zejména: 

A. sborníky z konferencí tematicky zaměřených na didaktiku chemie 

• V potaz byly brány konference pořádané v období 2009 – 2013. 

• Analýze byly podrobeny sborníky z konferencí pořádaných i mimo Českou 

republiku, důvodem je snaha o základní představu o učebních metodách 

v chemii ve středoevropském kontextu. 

B. odborná periodika zaměřená na didaktiku chemie 

• Pro analýzu byla vybrána periodika zaměřená na přírodní vědy a jejich 

didaktiku. Konkrétně se jednalo o časopisy Biologie – Chemie – Zeměpis,  

Scientia in educatione a Chemické listy. 

• Analyzována byla i tři čísla časopisu Media4u coby speciální vydání 

obsahující výstupy z mezinárodních seminářů zaměřeného na didaktiku 

chemie pořádaných v PřF UHK.  

Pro analýzu aktuálních trendů je v dnešní elektronické době nezbytné zahrnout 

i neliterární zdroje dat, resp. zabývat se přímo aktuálními tématy, které řeší učitelé 

chemie. Z tohoto důvodu byly analyzovány další zdroje: 

1) Metodický portál rvp.cz a jeho část zaměřená na výuku chemie 

• Autory příspěvků jsou registrovaní uživatelé, obvykle přímo pedagogové 

nebo akademičtí pracovníci. 

2) Sociální síť LinkedIn.com 

• Počtem přihlášených účastníků představuje LinkedIn mnohonásobně větší 

příležitost seznámit se s tématy, která jsou diskutována v rámci didaktiky 

chemie.  

• Výhodou je na rozdíl od portálu rvp.cz celosvětová uživatelská základna, tím 

i snadno uchopitelný vhled do problematiky v zahraničí. 
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Výsledkem těchto analýz je identifikace moderních aktivizujících strategií 

uplatňovaných v současném chemickém vzdělávání. Jednotlivé trendy jsou dále v této 

práci charakterizovány a jsou diskutovány možnosti jejich zařazení do výuky v České 

republice.  

3.1.2. Analýza rámcových vzd ělávacích program ů (RVP) 

Rámcové vzdělávací programy jako součást aktuálních předpisů v oblasti výuky chemie 

tvoří jeden z hlavních dokumentů, z nichž samotné školy vycházejí při tvorbě vlastních 

školních vzdělávacích programů (ŠVP). v současné době školská legislativa rozlišuje 

(Rámcové vzdělávací programy, 2011-2013): 

• RVP pro předškolní vzdělávání (RVP PV) 

• RVP pro základní vzdělávání (RVP ZV) 

• RVP pro gymnázia (RVP G), RVP pro gymnázia se sportovní přípravou (RVP 

GSP) 

• RVP pro obory vzdělání středního odborného vzdělávání (RVP SOV) 

• RVP pro speciální vzdělávání 

Pro tuto práci budou použity RVP ZV, RVP G a RVP SOV. v analýze nejsou zahrnuty 

RVP pro předškolní vzdělávání ani RVP pro speciální vzdělávání, neboť chemie jako 

taková v předškolním ani speciální vzdělávání nemá téměř uplatnění.  

V  RVP SOV je vzhledem k vysokému počtu oborů vyučovaných na středních 

odborných školách používáno další dělení, a to (RVP pro střední odborné vzdělávání, 

201 -2013): 

• obory J (RVP SOV J) 

• obory E (RVP SOV E) 

• obory H (RVP SOV H) 

• obory L0 a M (RVP SOV L0, RVP SOV M) 

• konzervatoře 

• nástavbové studium  

Přestože po zavedení RVP došlo k dramatickému navýšení počtu středoškoláků, kterým 

je v určitém rozsahu předkládáno učivo chemie, v textech zaměřených na didaktiku 
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chemie na středních školách velice často splývá označení střední škola s gymnáziem. 

Na tento nedostatek poukazují Rusek a Pumpr (2009). Přestože se na většině oborů 

SOV jedná o okrajový předmět, i zde má výuka smysl. u oborů bez maturity připadá na 

učivo chemické povahy zpravidla jedna vyučovací hodina týdně, u maturitních oborů 

pak zpravidla hodiny dvě (Rusek, 2011a). v RVP SOV je chemie obsažena pouze 

v RVP oborů M, L0 a H (Rusek, Köhlerová, 2012). 

Pro zhodnocení možností zahrnutí uvažovaných trendů do výuky chemie bude použito 

zejména porovnání s cíli vzdělávání, klíčovými kompetencemi a průřezovými tématy 

a to pro RVP G i RVP SOV. 

3.2. Cíle práce  
Mezi hlavní cíle práce patří: 

1) identifikovat v současnosti uplatňované aktivizující strategie ve výuce chemie, 

2) zanalyzovat a charakterizovat vybrané aktivizující strategie ve výuce chemie, 

3) zhodnotit možnosti zařazení vybraných strategií do výuky chemie v podmínkách 

českých škol  



17 
 

4. DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST 

4.1. Analýza zdroj ů 

4.1.1. Analýza literatury 

Jak již bylo zmíněno dříve, práce je zaměřena na moderní metody výuky chemie, které 

jsou v současné době hojně diskutovány, popřípadě přímo využívány v pedagogické 

praxi. Zdrojem informací pro rešeršní část této práce se tak staly sborníky z konferencí 

tematicky zaměřených na výuku chemie v kombinaci s odbornými periodiky věnujícími 

se stejnému obsahu.  

4.1.1.1. Sborníky z konferencí 

Pro zpracování této práce byly použity sborníky z konferencí didaktiků chemie popř. 

přírodovědných předmětů pořádaných od roku 2009. 

Pro ilustraci celkového názorového zaměření konference byly vybrány konkrétní 

příspěvky reprezentující problematiku, jíž byla věnována účastníky konference největší 

pozornost. Důraz byl kladen na témata, která:  

• v rámci jednotlivých konferencí byla zpracovávána opakovaně (respektive velmi 

příbuzné téma zpracováváno více autory), 

• pojednávala o aktuálních strategiích uplatňovaných v oblasti výuky chemie 

v zahraničí a svým obsahem se jednalo o první články věnující se konkrétní 

problematice u nás, 

• pojednávala o konkrétních strategiích uplatňovaných ve výuce chemie, zvláště 

se zamřením na použití chemického experimentu jakožto nezbytné a často 

chybějící (cit.) složky chemického vzdělávání. 

Analyzovány byly sborníky z těchto konferencí: 

1. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání 

učitelů chemie – Ostrava 2010 

Termín: 29. září – 1. října 2010 

Organizátor: Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

Konference byla tematicky rozdělena do následujících sekcí: 
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• A1, A2, A3 - Cíle, obsah a organizace pregraduální přípravy učitelů 

• B – Postgraduální vzdělávání učitelů chemie 

• C1, C2 - Výuka a vzdělávání na ZŠ a SŠ 

• D - Integrační tendence a interdisciplinární přístupy v chemickém vzdělávání 

• E - ICT v přípravě učitelů chemie a ve výuce chemie 

Vybrané články: 

� Integrace přírodovědných předmětů na ZŠ a její podpora z ESF 

Autor: Plucková, I. a Svatoňová, H. 

Obsah: Autorky v textu uvádějí své zkušenosti s integrovanou výukou, zmiňují 

mj. snahu o integraci předmětů a poznatků ve výuce, předpokládají snazší 

využití poznatků v běžném životě. Text vznikl v rámci projektu, jehož 

vyústěním jsou návrhy konkrétních materiálů pro pedagogy. 

� Vodárenské postupy úpravy vody jako průřezové téma ve výuce chemie 

Autor: Nápravník, V. a Kubíková, T. 

Obsah: Autoři uvádějí chemickou podstatu základních procesů úpravy vod do 

použití ve výuce chemie, respektive jako průřezové téma RVP realizované 

během výuky chemie.  

� Chemické výpočty ve školních vzdělávacích programech 

Autor: Trnová, E. 

Obsah: Chemické výpočty jsou považovány za nejobtížnější a nejméně oblíbené 

učivo v chemii. Od zavedení RVP ZV se učitelé často ptají, jaký typ výpočtů by 

měli zařadit do ŠVP, aby byli v souladu s požadavky RVP ZV. Práce prezentuje 

výstupy výzkumu vyžadovaných chemických výpočtů v RVP ZV, nutných 

dovedností a mezipředmětových vztahů (Trnová, 2010). 

2. Mezinárodní konference ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 20 10 

Termín: 30. dubna 2010 
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Konference byla zaměřena primárně na oblast multimediální podpory výuky 

a e-learning. Nebyla tedy věnována pouze chemii. Uvedeny jsou tedy jenom 

články, které se chemie přímo týkají 

Vybrané články:  

� Analytická chemie ve výuce chemie na gymnáziích 

Autor: Koldová, V. 

Obsah: Autorka uvádí své zkušenosti během práce se studenty 3. ročníku 

gymnázia v učivu analytické chemie. Během zpracovávání tématu využívá 

záznam prováděných experimentů pomocí videopokusů. Vzniklé materiály díle 

používá ve výuce. 

� Integrovaná výuka ve vzdělávání v chemii 

Autor:  Šíba, M. a Klímová, H. 

Obsah: Autoři v rámci příspěvku poukazují na problém učitelů přírodovědných 

předmětů – jak zahrnout integraci předmětů přírodovědného vzdělávání do 

školních vzdělávacích programů (ŠVP) a jaké použít následně prostředky ve 

výuce. Možnosti integrované výuky demonstrují vlastními úlohami na téma 

fotosyntéza. 

3. Badania w dydaktyce chemii (Research in didactics of chemistry) 

Termín: 27. – 29. června 2012 

Organizátor: Pedagogical University of Kraków 

Vybrané články: 

� Implementing STEM-teaching in European countries: the role of the 

stakeholders 

Autor: Lindner, M. a Bindel, L. 

Obsah: Autoři se zaměřují na možnost využití konceptu STEM ve výuce, 

zaměřují se na možnost spolupráce škol a podniků.  

� Outdoor science education activities 
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Autor: Kloučková, J. a Šulcová, R. 

Obsah: Autorky uvádějí exkurzi ve výuce jako metodu výuky poskytující značný 

prostor k motivaci žáků. 

� Inquiry-based activities in the topic of polymers 

Autor: Čtrnáctová, H a Ganajová, M. a Šmejkal, P. a Kristofová M. 

Obsah: Autoři popisují badatelské aktivity ve výuce na téma polymery. Příprava 

aktivit proběhla na Universitě Karlově v Praze a Univerzitě P. J. Šafárika Košice. 

Celkově bylo připraveno 12 badatelských aktivit. 

4. Súčasnosť a perspektívy didaktiky chemie 2013 

Termín: 29. – 31. května 2013 

Organizátor: Univerzitou Mateja Bela, Banska Bystrica 

Vybrané články: 

� Význam demonstračního pokusu ve výuce chemie 

Autor: Eva Trnová 

� Badatelsky orientovaná metoda ve výuce chemie – teorie a praxe 

Autor: Hana Čtrnáctová, Petr Šmejkal, Mária Ganajová 

� Skúsenosti s badatelskými aktivitami vo výučbe chémie 

Autor: Mária Ganajová, Milena Kristofová, Hana Črnáctová 

5. Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie 

Termín: 15. – 17. září 2009 

Organizátor: Pedagogická fakulta UHK Hradec Králové 

Vybrané články: 

� Integrovaná přírodověda na 2. stupni ZŠ - skutečnost či pouhá teorie? 

Autor: Irena Plucková 

Obsah: Autorka dochází k závěru, že integrovaná výuka v pravém smyslu slova 

u nás zatím není realizována. 
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� Mezipředmětové vztahy fyziky a chemie a jejich souvislost se školním pokusem 

Autor: Pavlína Kubartová, Irena Plucková 

Obsah: Autorky pojednávají o výuce elektrochemických dějů s využitím 

žákovských experimentů.  

� Jak pomáhají ICT učitelům chemie 

Autor: Martina Vašíčková, Marta Klečková 

Obsah: Prezentování výsledků průzkumu zaměřeného na využití IT ve výuce na 

gymnáziích v ČR. 

6. Aktuálne trendy vo vyučování prírodných vied -  Smolenice 2012 

Termín: 15. – 17. října 2012 

Organizátor: Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

Vybrané články: 

� Dovednosti žáků v badatelsky orientované výuce chemie 

Autor: Hana Čtrnáctová, Lucie Hlavová, Věra Čížková, Dana Řezníčková 

Obsah: Hlavní část tvoří charakteristika dovedností nezbytných k realizaci 

badatelského vyučování na základních školách (ZŠ) a středních školách (SŠ). 

� Plánovanie a realizácia vyučovacej jednotky s výskumným dizajnom 

Autor: Maria Orolinova 

Obsah: v článku se autorka zabývá vlastními zkušenostmi s výukou pomocí 

badatelsky orientované výuky, doplňuje ho o doporučení pro úspěšné použití ve 

výuce dalších pedagogů. 

� Implementacia vyskumne ladenej koncepcie prirodovedneho vzdelavania do 

vyučby chemie na druhom stupni ZŠ 

Autor: Lucia Koleničova 
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Obsah: Autorka uvádí badatelsky orientovanou výuku jako možnost jak 

motivovat žáky ve výuce. Uvádí, že žáci přijmou s větším nadšením možnost 

experimentováním se dopracovat k cíli než přímo předložená fakta. 

4.1.1.2. Odborné články z periodik zam řených na didaktiku 

chemie 

Z periodik zaměřených na výuku chemie a didaktiku chemie zmiňme v první řadě 

Media4u. Toto periodikum vychází 1x za čtvrt roku, slouží jako zdroj informací pro 

podporu vzdělávání, vychází již od roku 2004. Je dostupný v elektronické podobě, 

redakční rada je mezinárodní (účast z ČR, Slovenska, Rakouska, Polska, Německa, …). 

Jednou ročně vychází speciální vydání časopisu Media4u věnované přímo chemii 

a didaktice chemie. Jde o výstup z mezinárodního semináře o výuce chemie: 

2010: Aktuální trendy ICT ve výuce chemie 

Z obsahu: 

� Názory učitelů chemie na způsoby využívání MS Powepointu a multimediálních 

objektů (VEŘMIŘOVSKÝ Jan, BÍLEK Martin) 

� Zkvalitnění výuky chemie prostřednictvím využívání appletů (RUSEK Martin) 

� Využití webové aplikace ve výuce chemie – acidobazické titrace (MACHKOVÁ 

Veronika, BÍLEK Martin) 

2011: Technologicko-didaktická znalost obsahu v chemii 

Z obsahu: 

� Informační gramotnost – nezbytná součást profilu učitele (KRIČFALUŠI Dana) 

� Hledání efektivní výuky s praktickými i intelektuálními počítačem 

podporovanými aktivitami (ŠORGO Andrej) 

2012: Digitální média a metody poznávání ve výuce chemie 

Z obsahu: 

� Editory vzorců organických sloučenin ve školní třídě v roce 2012 (STÁRKOVÁ 

Dagmar – RUSEK Martin) 
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� FLASH aplikace jako prostředek pro podporu výuky elektrochemie na základní 

škole (HRUBÝ Jaroslav- BÍLEK Martin) 

� Aplety v disciplíne všeobecná chémia ( FESZTEROVÁ Melánia) 

Dalším z periodik, které se věnují mapování a popisu metod ve výuce chemie, jsou 

Chemické listy. Jedná se o oficiální časopis Asociace českých chemických společností, 

který je vydáván již od roku 1876. 

Tento měsíčník je věnován převážně odborným tématům všech odvětví chemie, ale své 

místo v něm nacházejí i články zabývající se didaktikou tohoto oboru. Každoročně jsou 

zde publikovány příspěvky ze Sjezdu Českých a Slovenských chemických společností. 

Za všechny lze zmínit např. v roce 2012: 

� Koloros P.: Laboratorní práce „CHEMIE ŽELEZA“ jako modelová situace pro 

částečně badatelsky orientovanou výuku 

� Holubová R.: Využití mezipředmětových vztahů fyziky a chemie na příkladu 

modulu kulinářská fyzika 

� Zajoncová L., Kvítek L.: Motivace studentů středních škol ke studiu 

přírodovědných oborů 

� Toboříková P., Bílek M.: Zkoumání efektivity využití interaktivní tabule ve výuce 

chemie na SOŠ 

� Kudrna, T., Beneš, P., and Pumpr, V.: Tvůrčí spolupráce průmyslu a didaktiků 

chemie. 

� Rusek, M., Beneš, P. and Köhlerová, V.: Modelový experiment jako možnost 

rozvoje školních chemických pokusů. Chemické listy,  2012, 106(2012), 521. 

V neposlední řadě je v souvislosti s didaktikou chemie a výukou chemie jako odborné 

periodikum vhodné zmínit také časopis BIOLOGIE-CHEMIE-ZEMĚPIS. Tento 

časopis, který je přímým nástupníkem periodika Přírodní vědy ve škole, vychází již od 

roku 1992 a to pětkrát do roka.  

Obsahovou náplní tohoto časopisu jsou texty zaměřené nejen odborná obsahová témata 

v jednotlivých oborech, ale také náměty pro využívání moderních prvků výuky 

v pedagogické praxi. 

Z takto orientovaných článků můžeme zmínit například: 
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� Tesařík B.: k výuce chemie v českých zemích 

� Zachariášová M.: Edukační experiment v chemii 

� Šafránková, R.: Chemický pokus – forma aktivace a řešení chemických 

problémů  

4.1.2. Závěry z analýzy literatury 

Z analýzy literatury autor této práce vyvozuje následující závěry: 

Mezi hlavní moderní trendy užívané ve výuce chemie lze považovat hlavně badatelsky 

orientované vyučování. v roce 2012 se objevuje zmínka o STEM. v souvislosti 

s badatelstvím je uváděno i projektové vyučování, které má tradici například v pořádání 

konference na PedF UK. Z hlediska zájmu odborné veřejnosti je však na ústupu. 

Ve výuce chemie hraje stále důležitější roli využívání informačních technologií, nikoli 

však pouze vytvořením pedagogovy prezentace, nýbrž využíváním specializovaného 

software jak při výuce, tak i při experimentální činnosti. 

Pozice experimentu ve výuce si všímají účastníci v podstatě na všech konferencích, 

uvědomují si nutnost zařazení žákovských pokusů do výuky s ohledem na rámcové 

vzdělávací programy (případně právní předpisy v oblasti školství v okolních zemích). 

4.1.3. Analýza článků dostupných na RVP.cz 

Metodický portál rvp.cz vznikl jako jeden z prostředků pomoci učitelům v rámci 

kurikulární reformy. Za dobu jeho fungování bylo jeho prostřednictvím publikováno 

více než 5000 článků, které svým zaměřením pokrývají všechny stupně výuky od 

předškolního vzdělávání až po vzdělávání na středních školách (včetně např. 

neformálního vzdělávání a speciálního vzdělávání). 

Zájemci nejen z řad pedagogických pracovníků zde mohou nalézt množství užitečných 

informací jak po stránce legislativy výuky (aktuální verze rámcových vzdělávacích 

programů – RVP) tak konkrétní tipy pro aplikování učebních metod ve výuce, popř. 

zamyšlení nad aktuálními problémy českého školství. Registrování uživatelé navíc 

získávají možnost publikované články i témata a příspěvky v diskusích hodnotit 

a komentovat. 

Pro účely této práce je uveden výběr relevantních příspěvků: 
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� Motivace žáků ve výuce chemie SOŠ pomocí úloh z běžného života 

o Autor: Svatava Janoušková 

o Spoluautor: Václav Pumpr, Jan Maršák,  

o Datum publikování: 23. 12. 2010 

o Autoři se zamýšlejí nad pozicí motivace ve výuce chemie. Uvádějí, že 

chemie je pro žáky SOŠ většinou okrajovým předmětem, tudíž jim žáci 

nevěnují patřičnou pozornost (Janoušková, Pumpr, Maršák, 2010). 

Docházejí k názoru, že velmi efektivním motivačním prvkem by mohlo 

být řešení jednoduchých úloh z běžného života. Navíc poukazují na to, 

že žáci SOŠ a středních škol obecně mají diskusi ve značné oblibě, což je 

možné ve výuce chemie efektivně využít. 

� K pojetí vzdělávacího oboru Chemie v RVP ZV 

o Autor: Svatava Janoušková 

o Datum publikování: 28. 07. 2005 

o Autorka uvádí 4 způsoby výuky chemie: 

1. Jako samostatný vyučovací předmět 

2. Sloučení s dalším předmětem – vznikne nový vzdělávací obor 

3. Samostatný vyučovací předmět s přesahy dalších předmětů (fyzika, 

biologie, …) 

4. Stávající obor rozdělit na více předmětů 

o Dále autorka uvádí chemii jako prostředek realizace průřezových témat 

RVP a zamýšlí se nad hodinovou dotací tohoto předmětu. 

� Vybraná metodická podpora ke klíčovým kompetencím 

� Autor: Šárka Kocourková 

o Datum publikování: 16. 05. 2012 

o Autorka na základě klíčových kompetencí definovaných v RVP 

porovnává ČR, Nový Zéland a Irska. Uvádí například, že na Novém 

Zélandu jsou používány tzv. studijní deníky (záznamy žáků týkající se 

kompetenčně zaměřených cílů a dalších učebních cílů, ve kterých 

dokumentují jejich úspěšné dosažení v konkrétních situacích a uvažují 

o svých dalších studijních potřebách – Kocourková, 2012). Dále 

například uvádí, že je zde vyžadováno zdokumentování využití 
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klíčových kompetencí v praxi (pomocí audiovizuální techniky). Jako 

příklad Irského přístupu přikládá autorka záznamový arch, pomocí 

kterého žáci rozebírají pokroky dosažené ve výuce. 

� Měření s teploměrem: Tepelná kapacita kalorimetru 

o Autor: Jakub Jermář 

o Spoluautor: Martin Bílek, Petr Kácovský 

o Datum publikování: 01. 07. 2011 

o Autoři nastiňují využití laboratorního měření tepelné kapacity 

kalorimetru pomocí zdarma zapůjčitelného speciálního teploměru. 

Poukazují na možnost využití počítačů v laboratorních cvičeních na 

středních školách.   

� Využití komplexních úloh ve výuce chemie 

o Autor: Michaela Havlová 

o Spoluautor: Svatava Janoušková, Václav Pumpr  

o Datum publikování: 3. 3. 2010 

o Komplexní úlohy jsou zde prezentovány jako významná podpora výuky 

chemie. Jejich řešení v rámci výuky umožňuje žákům získat dovednosti, 

které vycházejí z potřeb běžného života. a simulacemi reálných situací na 

„pozadí“ úloh se navíc prohlubuje motivace žáků vyvinout vlastní 

aktivitu pro řešení i méně běžných a obtížnějších úloh. (Havlová, 2010) 

� Trendy v přírodovědném vzdělávání 

o Autor:  Jan Maršák 

o Spoluautor: Svatava Janoušková 

o Datum publikování: 12. 12. 2006 

o Článek popisuje přírodovědné vzdělávání – upozorňuje na vyšší možnost 

škol aktivně ovlivnit náplň výuky v souvislosti s kurikulární reformou, 

shrnuje cíle a obsah přírodovědného vzdělání. Jako důležitý bod výuky 

vidí autor hlavně změnu vzdělávacích postupů, zmiňuje přechod studenta 

ze sběrače informací do aktivního účastníka výuky (Maršák, Janoušková,  

2006). 

� O vztahu teorie a experimentu ve faktuálním poznávání (1. a 2. část) 

o Autor: Jan Maršák 
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o Datum publikování: 4. 12. 2008 

o Otázka využití experimentů ve výuce podle RVP je diskutována 

uvedením dvou pokusů o řešení (Maršák, 2006): empirismu (teorie 

vyvozovány z analytických dat) a racionalismu (konec výzkumu, měly 

by spíše vyvracet než potvrzovat hypotézy).  

� Už jste někdy viděli atom? 

o Autor: Martin Rusek 

o Datum publikování: 11. 3. 2010 

o Autor uvádí využití badatelské výuky na příkladu práce žáků s krabičkou 

o neznámém obsahu. Žáci se snaží pomocí vlastního zkoumání zjistit, co 

se nachází uvnitř. Pedagog skupinám žáků může na jejich pokyn 

nabídnout prostředky ke zkoumání dle jejich volby (Rusek, 2010). Úloha 

je zakončena prezentací výsledků a jejich zhodnocením. 

4.1.4. Závěry analýzy webu RVP.cz: 

Autoři publikující na tomto webu si uvědomují nutnost zavedení nových metod ve 

výuce přírodovědných předmětů (nejen chemie). Opírají se hlavně o prvky metod 

projektové výuky, méně často i badatelství. Obě metody jsou dále popsány 

v příslušných kapitolách. 

Podstatnou roli ve výuce chemie hraje motivace žáků – vhodnou motivací lze dosáhnout 

mnohem pozitivnějšího přijetí výuky než klasickým praktikováním frontální metody.  

Chemický experiment má ve výuce nezastupitelné místo. Žáci si jejich prostřednictvím 

mimo ověřování (příp. získávání) informací osvojují základy vědecké práce. Z hlediska 

bezpečnosti není možné svěřit žákům k práci mnoho chemikálií, nicméně s osvojenými 

základy vědeckých postupů získávání informací i samotného uvažování bude mít žák 

mnohem snazší cestu své dovednosti později dále rozvíjet. 

4.1.5. Analýza LinkedIn.com 

Portál LinkedIn.com je řazen mezi tzv. komunitní servery nebo také sociální sítě. 

Setkává se zde více než 225 milionů uživatelů, kteří mají po vyplnění svého profilu 

a životopisu možnost vyhledávat nabídky práce a adekvátně získávat informace 
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z mnoha oborů v rámci vzniklých skupin, které se často velmi úzce specializují na 

konkrétní problematiku.  

Nespornou výhodou je totiž možnost sdílet nejen své informace, ale i otázky a problémy 

s uživateli zapojenými v dané skupině. 

V rámci této sítě je možné k 22. 6. 2013 najít například následující skupiny související 

s výukou chemie: 

� Education in Chemistry 

o Založena 19. 8. 2010, 1 141 členů 

o Uživatelé diskutující v rámci této skupiny se věnují tématu vzdělávání 

v chemii z mnoha hledisek, přičemž ke každému tématu obvykle 

následuje diskuse, vedoucí k dalšímu rozšíření informací. 

o Příklady témat: 

� Mechanism Inspector now uses HTML5. Investigate organic 

reaction mechanisms on your iPad! 

• Možnosti využití specializovaného software pro výuku 

organické chemie 

� Students solve a murder mystery using state-of-the-art equipment 

• Využití spektroskopie ve výuce chemie – skupinová práce 

studentů 

� If it smells - it's chemistry. Molecules and olfactory receptors. 

• Chemické pozadí čichu jako smyslu 

� High School Chemistry Teachers 

o Založena 7. 4. 2010, 2 321 členů 

o Obdobně jako skupina „Education in Chemistry“ se zabývá výukou 

chemie, ovšem v tomto případě přímo na středních školách. 

o Příklady témat: 

� Periodic Table of Videos  

• Webové stránky s množstvím videí, které mapují 

jednotlivé prvky periodické soustavy, čímž učitelům 

chemie přináší možnost prezentovat skutečnosti, které 
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například z legislativních důvodů nemohou frontálně 

demonstrovat. 

o Connecting chemistry with the "real" world 

� Motivační článek zabývající se demonstrací chemie jako oboru 

využitelného v mnoha povoláních, který zároveň chemii 

představuje jako atraktivní vědecký nástroj 

� Authentic STEM Around the World 

o Založena 12. 10. 2012, 328 členů 

o Skupina zabývající se učebním konceptem STEM, přístupná nejen 

pedagogům, sdílení informací a typů ze všech stran účastnících se tohoto 

modelu výuky. 

o Příklady témat:  

� What Does STEM Really Mean? 

• Článek a diskuse přímo se stahující k samotné definici 

STEM 

� Should STEM Become STEAM? 

• Porovnání konceptu STEM a STEAM s ohledem na 

využitelnost získaných dovedností v reálném životě 

� Great Minds In STEM 

o Založena 23. 10. 2009, 2560 členů 

o Skupina, která se spíše než metodou STEM jako takovou ve větší míře 

zabývá i nabízením pracovních pozic, které umožňují využít znalosti 

a zkušenosti získané touto výukou. Většina uživatelů uvádí jako svoji 

domovinu USA, tudíž je řešena převážně problematika této země. 

o Řešená problematika je obdobná jako u výše uvedené skupiny. 

s ohledem na dřívější vznik je tu však řešena déle a větším množstvím 

uživatelů.  

� PBL 

o Založena 17. 12. 2008, 33 členů 

o Skupina věnující se projektové metodě výuky. Snahou je dosažení širší 

spolupráce mezi jednotlivými školami, praktikujícími projektovou 
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výuku. Skupina je koncipována spíše pro praktikující pedagogy než pro 

širokou veřejnost, tomu odpovídá i menší počet členů.  

Celkově lze říci, že na serveru LinkeId.com lze kromě vhodných pracovních nabídek 

nalézt i mnoho poznatků k aktuálním otázkám chemického vzdělávání.  

4.1.6. Závěry analýzy LinkedIn.com 

Trendy vysledované analýzou dění v odborně zaměřených skupinách sociální sítě 

LinkedIn.com můžeme shrnout jako: 

1. Učební koncept STEM a její využití – popisována v několika skupinách jako 

aktuální model výuky s praktickým využitím získaných dovedností v mnoha 

profesích. 

2. Na rozdíl od ČR (potažmo konference didaktiků pořádané ve střední Evropě) 

zde není věnován přílišný důraz badatelské metodě. Hlavním důvodem by mohla 

být výše zmíněný koncept STEM (a na něj navazující STEAM), které svým 

obsahem kombinují vzdělávání z více vědomostních oblastí, kombinované 

s prvky, kterými charakterizujeme právě badatelství. 

3. Zvláštního postavení si získává využití informačních technologií ve výuce. 

s rozvojem možností multimediální výuky se do popředí zájmu dostává využití 

webových aplikací, demonstračních videí, také interaktivních tabulí nebo 

mobilních technologií. 
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4.2. Konstruktivizmus ve výuce  
Pedagogika na přelomu 20. a 21. století prochází překotným vývojem ovlivněným 

novými poznatky nejen ze sociologie, ale i psychologie a medicíny. To se projevuje 

hlavně vznikem nových názorových proudů. Tradiční pojetí výuky je stále častěji 

konfrontováno s potřebou hledat nové cesty, vedoucí k efektivním metodám učení. 

Původní behavioristický přístup založený na opakované zkušenosti se zabýval jen 

vnějším chováním žáka. Ten byl jinak ale jakousi černou skříňkou. Předmětem 

zkoumání by mělo být pouze pozorovatelné, měřitelné chování organismu. Zvýrazňuje 

úlohu vnějších podnětů, prostředí, záměrného působení. Vznikl začátkem 20. stol. 

v USA zásluhou J. B. Watsona jako reakce na psychologii vědomí s její hlavní metodou 

introspekcí (Průcha et al., 2001).  

Poznatky z medicíny vedly k rozvoji kognitivizmu – směru založeném na 

strukturovaném, programovatelném učení. Výuka byla inspirována ukládáním informací 

v mozku. Tento psychologický směr, jeden z nejvýznamnějších směrů v současné 

psychologii, výrazně ovlivnil i pedagogickou psychologii (teorii učení aj.). Zdůrazňuje 

důležitost poznávacích procesů v lidské psychice a chování, zaměřuje se na jejich 

studium. Rozvíjí se velmi bouřlivě od konce 60. let (U. Neisser aj.), v současnosti je 

však kritizován za to, že ignoruje vliv faktorů sociální povahy v psychice člověka. 

Zvýrazňuje úlohu vnějších podnětů, prostředí, záměrného působení (Průcha et al., 

2007).  

Tyto dva směry však stále nepracují s vlastní zkušeností žáka. Nahlížejí na něj jako na 

prázdnou nádobu, která je v průběhu výuky plněna obsahem (Tonucci, 1991). Učení je 

tak ovlivňováno z vnějška. Takový přístup bývá běžně označován jako instruktivní 

(Rohlíková a Vejvodová, 2012). Je založený na klasické roli učitele, který je spolu 

s knihou jediným zdrojem informací. Po žákovi je požadováno co nejvěrnější 

memorování znalostí. 

Posun nastává s příchodem konstruktivizmu, vycházejícího z kognitivistických teorií. 

(Průcha et al., 2007) toto heslo uvádějí jako „široký proud teorií ve vědách o chování 

a sociálních vědách, zdůrazňující jak aktivní úlohu subjektu a význam jeho vnitřních 
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předpokladů v pedagogických a psychologických procesech, tak důležitost jeho 

interakce s prostředím a společností“. 

Protipólem instruktivizmu v pedagogice je tedy konstruktivizmus. Tento přístup je 

založen na behavioristických základech. Výuka je koncipována tak, aby byly žákům 

přímo zajištěny maximálně vhodné vnější podmínky. Učitelova role je chápana jako 

jakýsi „informační i validační zdroj“. Jako ideální možnosti učení žáků jsou 

uplatňovány přednášky, konzultace, cvičení a demonstrace. Učitel následně ohodnotí 

jejich úsilí pomocí individuálního zkoušení. Konstruktivizmus naproti tomu staví žáka 

do pozice řešitele stanoveného cíle pomocí nejrůznějších metod. Způsob hodnocení je 

předem znám a je čistě na žákovi, jak se k danému cíli dostane. Významným prvkem je 

správná motivace, vedoucí k žákově chuti zkoumat a poznávat (Začněme s ODL, 2005). 

Důležitým prvkem konstruktivizmu je tzv. „blízká zkušenost“ (blízké je všechno, čeho 

se lze dotýkat, co můžeme poznat kriticky, přímo a reálně). Protiargument, že 

v důsledku tohoto jednání zůstává škola zablokována v přítomnosti bez možnosti vývoje 

Tonucci (1991) nepovažuje za oprávněný. 

Za duchovního otce konstruktivizmu je považován Jean Piaget (1896 – 1980), který se 

ve svém díle zabýval mj. kognitivním vývojem u dětí a jeho jednotlivými stadii, tzv. 

genetická epistemologií. Kognitivní vývoj rozlišuje na jednotlivá období: 

1. Období senzomotorické inteligence (1,5 – 2 roky) 

2. Období předpojmového a symbolického myšlení (2 – 4 roky) 

3. Období názorného myšlení (Já) (4 – 8 let) 

4. Období konkrétních operací (8 – 12 let) 

5. Období formálních operací (od 12 let) 

Významným pro konstruktivizmus je i odkaz a dílo L. S. Vygotského (1896 – 1934). 

Tento ruský psycholog se taktéž zabýval studiem kognitivního vývoje u dětí („Zdrojem 

poznání je vztah k jiným lidem.“ - L. S. Vygotský, 1929). Konkrétněji pozici a využití 

hry („Je to hra, která dítěti dovoluje dostat se nad rámec běžného chování.“ L. S. 

Vygotský, 1933). Vygotský a po něm i řada dalších však kritizovali Piagetovo věkové 

rozmezí. Například Herron na základě výzkumů z Austrálie a USA dochází k rozporům 

mezi závěry výzkumů a Piagetovým dělením. Výslovně uvádí, že i studenti ve stádiu 
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formálních operací, setkají-li se s neznámou oblastí, spíše uplatňují konkrétní operace 

(Herron, 1975). Mezi další kritiky můžeme zařadit např. Schaffera (1988). 

V současnosti je vztahu instruktivního a konstruktivního přístupu ve výuce věnována 

značná pozornost (Hejný a Kuřina, 2009; Rusek, 2011b; Škoda a Doulík, 2011) 

Tonucci (1991) uvádí klíčové prvky konstruktivizmu v přímé konfrontaci 

s instruktivismem na příkladu 2 druhů škol: 

A. Transmisivní škola - reprezentuje „tradiční“ pojetí 

• Jako její hlavní předpoklady autor vidí, že: 

1. Dítě neví (neumí) a do školy přichází, aby se všechno naučilo. 

2. Učitel ví (umí) a do školy přichází, aby vše naučil toho, kdo nic neví. 

3. Inteligence je prázdná nádoba, která se postupně naplňuje kladením 

poznatků na sebe 

• Zásadním ovlivňujícím elementem je zde určitá „presumpce stejnosti“. Žáci 

musí začít ze stejného bodu, od kterého jsou jednotně vedeni vzdělávací 

osnovou. Tonucci (1991) v návaznosti na tuto hypotézu dochází k závěru, že 

předchozí žákovská zkušenost je v podstatě nežádoucí (možnost, že dítě něco 

zná lépe než učitel). Není akceptována vzájemná kooperace mezi žáky 

(rušení, opisování). 

• Předávání znalostí je realizováno hlavně formou výkladu. Učitel vykládá 

a žák by měl danou problematiku vyslechnout, zapamatovat si ji a umět ji 

i zopakovat. Míra jeho schopnosti zopakovat problematiku je následně 

hodnocena.  

B. Konstruktivní škola 

• Hlavní znaky jsou zcela opačné vůči transmisivní škole: 

1. Dítě ví a přichází do školy, aby přemýšlelo nad svými poznatky, aby je 

organizovalo, prohloubilo, obohatilo a rozvinulo – a to ve skupině. 

2. Učitel zajišťuje, aby každý žák mohl dosáhnout co nejvyšší možné 

úrovně (kognitivní, sociální, operační) za účasti a přispění všech. 

3. Inteligence je určitá oblast, která se modifikuje a obohacuje 

restrukturováním. 
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• Tento způsob vedení školy se na rozdíl od transmisivního modelu 

nesoustředí na stejnost a předpoklad stejné výchozí pozice pro všechny žáky. 

Rozdíly a různorodost nejsou důvodem k vyloučení z učebního procesu. 

Zajímavé je, že vyústěním tohoto poznatku by podle autora mělo být (při 

důsledném dodržování výše uvedeného) i zavádění tříd, kde nejsou přítomni 

výlučně vrstevníci. Nehomogenní skupina by už z podstaty věci stavěla žáky 

do jiné situace (pomoc mladším, starší jako vzor). 

Konstruktivizmus aplikovaný ve výuce Škoda a Doulík (2011) rozdělují na dva odlišné 

směry: 

1) Individuální konstruktivizmus 

Směr pedagogického konstruktivismu, který přikládá hlavní význam individuální 

konfrontaci se světem. Škoda a Doulík (2011) se odvolávají na A. Lorsbacha a K. 

Tobina, kteří tvrdí, že člověk má k dispozici jedině smysly jako nástroje k utváření 

vlastního poznání. Uvádí rovněž principy konstruktivistické výuky podle G. W. 

Wheatleyho: 

a) Znalosti nejsou pasivně přijímány, ale jsou subjektem aktivně vytvářeny 

v průběhu procesu poznávání. Myšlenky nemohou být přeneseny tak, že jsou 

zabudovány do slov a odeslány příjemce, který si jejich smysl dekóduje z 

poskládaných vět. Není možné vložit myšlenky do mozku žáků v původní 

podobě, ale pouze tak, že si konstruují vlastní význam. 

b) Funkce naší poznávací struktury je adaptabilní a slouží k uspořádání 

zkušenostního světa, nikoliv k objevování ontologické reality. Tato adaptace 

na prostředí neznamená, že poznání obsahuje nějaké pravdy o tomto 

prostředí. Na poznávajícím subjektu nezávislé poznání světa neexistuje. 

Jedinec dokáže pouze konstruovat své subjektivní obrazy světa, odrážející 

individuální zkušenostem nikoli nedotčenou pravdu o světě. 

Po zvážení všech aspektů docházejí Škoda a Doulík (2011) ke dvěma závěrům, které 

silně ovlivňují pedagogické využití konstruktivizmu: 

A. Ve třídě není možné všechny žáky najednou frontálně vyučovat prostřednictvím 

jedné metodiky, či dokonce metody. 
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B. Ve vzdělávání a výchově je třeba se vzdát představy, že je možné dosahovat 

všechny plánované záměry. 

Neztotožňují se ale s názorem, že děti je potřeba nejprve naučit efektivně a cílevědomě 

reagovat na okolní svět. Zastávají názor, že už i děti umějí přiměřeně organizovat své 

zkušenosti. v důsledku východisek Škoda a Doulík (2011) shledávají, že pragmatická 

oprávněnost jevu nebo výroku spočívá v ověření jeho užitečnosti.  

2) Sociální konstruktivizmus 

Vystupuje jako protipól individuálního konstruktivismu. Velká pozornost je zde kladena 

na význam kulturního a sociálního kontextu. Od tohoto poznání se pak odvíjí vlastní 

porozumění. Uváděn je názor G. Salomona – veškerá znalost (dovednost) je 

vybudována v sociálních souvislostech a je nerozlučně spojena se sdíleným 

porozuměním.  

Na postupy v rámci konstruktivisticky vedené výuky se zaměřují Bloom (1956) nebo 

dále Škoda a Doulík (2011).  

• Bloom (1956) se dostává k hierarchické taxonomii cílů ve vzdělávání: 

o PAMATOVAT → POCHOPIT → APLIKOVAT → 

ANALYZOVAT → VYHODNOTIT → VYTVOŘIT 

• Škoda s Doulíkem (2011) docházejí k systému postupných kroků: 

o POZOROVÁNÍ → ANALÝZA POZOROVÁNÍ → 

POROVNÁVÁNÍ → DISKUSE → SYNTÉZA POZNATKŮ → 

ZEVŠEOBECNĚNÍ → APLIKACE KONSTRUKTU → 

VERIFIKACE KONSTRUKTU  

Čechová (2007) konstruktivizmus hodnotí jako „pilíř kurikulární reformy“. Jeho hlavní 

předpoklad vidí v tom, že „poznání a porozumění světu si každý stavíme svým 

způsobem ve svém vlastním vědomí“. Dále konfrontuje konstruktivizmus s transmisivní 

pedagogikou a konstatuje, že konstruktivisticky pojatá výuka se odklání od předávání 

„jediné pravdy“. Hlavním úkolem výuky se tak stává vybavit žáky dovednostmi pro 

orientaci ve faktech a vést k jejich správnému využívání.  
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Mikesková (2012) se rovněž věnuje konstruktivistické výuce v porovnání s tradiční 

výukou. Uvádí, že konstruktivistická výuka přistupuje k učení jako k aktivnímu 

interakčnímu procesu mezi novými prvky a dosavadním (tj. aktuálním) poznáním. 

Zavedení prvků konstruktivistické výuky je umožněno několika základními procesy 

(Škoda a Doulík, 2011) 

• Interdisciplinarita a rozvíjení mezipředmětových vztahů – vhodným propojením 

příbuzných předmětů lze mnohem snáze dosáhnout komplexních znalostí. 

• Redukce faktografických pasáží – je třeba bezpečně určit míru nutnosti 

faktických poznatků a vyhnout se oběma extrémům – nedostatečným i zbytečně 

vysokým požadavkům. 

• Redukce příliš abstraktního učiva – lze nalézt předměty a oblasti, kde reálně 

hrozí riziko předávání informací, na které nejsou žáci dostatečně kognitivně 

vybaveni. 

Skalková (2007) se zmiňuje o konstruktivistickém přístupu ke skutečnosti. Vyučování 

založené na jeho principu se je založeno hlavně na aktivní interakci učitele a žáka. 

Cituje Spilkovou (1997), která uvádí, že „vědění žáků se vytváří v neustálém dialogu 

mezi tím, co již žáci znají, a tím, co je nové, co jim učitel zprostředkuje“. Dále se 

zaměřuje na pozici konstruktivizmu jako konceptu, vycházejícího z idealismu 

a empirizmu. 

Brdička (2008) uvádí žákovu snahu jako hlavní pohon k jeho učení. Zároveň uvádí jako 

důležitý faktor skutečnost, že mu samotná práce nepřipadá nijak obtěžující a chápe 

jednotlivé kroky vedoucí k poznání. Autor v tomto poznání vidí zároveň jeden z 

problémů konstruktivismu – ne každý si uvědomuje, jak ovlivňuje žákova nálada 

a vnímání učebního procesu jeho motivaci k učení. 

Zavádění konstruktivistických metod přináší určitá úskalí. „Slabá místa“ 

konstruktivistické výuky je možné kromě Brdičky (2008) dále shrnout podle Škody 

a Doulíka (2011) do šesti bodů: 

1. Nízká míra zevšeobecnění. Autoři připomínají nutnost vyrovnanosti teoretické 

i praktické složky výuky a jejich vzájemnou provázanost. 
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2. Časová náročnost a nároky na učitele. Zavedení konstruktivismu do výuky 

přináší nutnost jiného druhu přípravy na výuku ze strany učitele. Je třeba zajistit 

prameny a zdroje informací. Velmi důležitá je schopnost vést a řídit diskuse, což 

úzce souvisí se zařazením výukových metod koncipovaných pro skupiny. 

3. Praktické uplatnění nachází konstruktivistická výuka pouze v určitých 

vzdělávacích oblastech. Jako příklad je uvedena matematika a přírodní vědy, 

hlavně kvůli možnosti aplikace individuálního konstruktivismu.  

4. Materiální náročnost. Založením výuky na práci ve skupině vyvstává nutnost 

zajistit dostatečný počet pomůcek i zdrojů. Velmi úzce souvisí s bodem a). 

5. Doba přímé výuky v porovnání s klasickým učebním modelem. Nevyhnutelná je 

určitá komprese samotného obsahu a informací. Autoři se výslovně zmiňují 

o úloze kutikulární reformy, která podle nich konstruktivismu „otevírá poměrně 

velký prostor“. 

6. Systémová nepřipravenost. Pro všechny zúčastněné strany (učitelé, rodiče, 

školská zařízení, žáci) se jedná o nový model výuky (proti dosavadním 

zvyklostem). Především faktor „náhledu“ rodičů na konstruktivizmus je podle 

autorů značně problematický. Může vznikat dojem „pouhé hry“ namísto výuky 

V České republice se realizací konstruktivistických teorií ve výuce přírodovědných 

předmětů zabývali např. na Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem (Bílek et al., 

2008), zde se konkrétně jednalo o metodu výuky pomocí aktivní konstrukce poznávání 

(AKP). Dále je možné uvést zkušenostní přírodovědné učení, realizované například 

v Trnavě (Bílek et al., 2008). 

Se vzrůstajícím důrazem na práci žáků s informačními a komunikačními technologiemi 

v síti se objevuje další směr založený na konstruktivizmu, ovšem vnášející do 

vzdělávání aspekt okamžitého přístupu k informacím ať už v podobě informačních 

zdrojů nebo lidí s informacemi disponujícími. Tento směr se nazývá konektivizmus. Za 

jeho zakladatele jsou považování G. Siemens a S. Downes. Tento přístup k výuce je 

však již nad rámec této práce. 

Jak bylo popsáno, na základech konstruktivismu vzniká množství samostatných 

učebních metod a postupů. Na nejvýznamnější z nich se zaměřují následující kapitoly. 
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4.3. Projektová výuka 

Projektové vyučování (nebo též projektová metoda výuky) spočívá ve vedení žáků 

k samostatnému zpracování určitých projektů a získávání zkušeností praktickou 

činností, často kombinovanou i s experimentováním. v USA a dalších zemích jde 

o jednu z nejvýznamnějších metod podporujících motivaci žáků a kooperativní učení 

(Průcha et al., 2001).  

S historií projektové metody výuky jsou nerozlučně spojena jména dvou amerických 

výzkumníků, Johna Deweye a Williama H. Kilpatricka (Průcha et al., 2001). Za 

duchovního otce tohoto výukového přístupu je považován John Dewey. Tento filozof, 

psycholog a pedagog patřil mezi zakladatele pragmatické pedagogiky, proudu 

projevujícího se ve své době zásadní změnou náhledu na postavení žáka ve výuce. Žák 

by se podle něj měl stát centrem procesu výuky. To samozřejmě vyžaduje přechod od 

tradiční, převážně frontálně vedené výuky k inovativním metodám, jako je aktivní 

řešení reálných situací, řešení problémů apod. Tyto myšlenky dále rozšířil W. H. 

Kilpatrick, který ve své práci The Project Method (1918) používá jako první pojem 

„projektové vyučování“. o rozšíření projektové metody v České republice se zasloužil 

především Václav Příhoda. 

Projektové výuce je v posledních letech věnována značná pozornost: 

• Projekty hrají v našem životě významnou roli a každý z nás, ať chce či nechce, 

musí ve své každodenní existenci projekty uskutečňovat, aniž by si to sám 

uvědomoval. Nedílnou součást projektu tvoří jeho cíl. Ten si člověk neustále 

před sebe klade a pro jeho dosažení je nucen často překonávat jisté (někdy 

dokonce značné) překážky. (Mainz, 2000) 

• Díky samostatné práci na úkolech se žáci již od útlého věku seznamují se 

základy a principy vědecké práce (stanovení pracovní hypotézy, zpracování 

návrhu na řešení určitého úkolu, prezentace dosažených výsledků a jejich 

uvedení do praxe). (Švecová, 2001) 

• Věříme, že žáci i učitelé mají rádi takové činnosti, které je baví, zaujmou a mají 

smysl. Činnosti, u kterých něco nového objeví, zažijí radost z týmové práce 

a vidí, že aktivita má spojení s reálným životem. Učitelé a žáci mají rádi, když 

tvoří něco, co má konkrétní výsledek, kterého si mohou vážit a ocení jej i okolí. 
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Budeme-li se snažit vnést tyto kvality do života školy, zjistíme, že jedním z 

možných nástrojů, které k tomu můžeme použít, je projektové vyučování. 

(Petrovská, 2010) 

• Projektové vyučování jako inovační forma ve výuce chemie spojuje 

bezprostředním a přirozeným způsobem školu s praktickými potřebami života, 

podporuje pozitivní přístupy ve vztahu škola - společnost. k jeho hlavním cílům 

patří aktivní přístup žáků k učení, výchova žáků k samostatnosti a odpovědnosti 

a propojení školní praxe s praktickým životem. (Beneš a Pumpr, 2002) 

Principem projektové výuky je tedy hlavně aktivní práce žáků. Důraz je kladen na 

dialog, kritické myšlení, řešení problému, bádání žáků. To vše na komplexních, pokud 

možno interdisciplinárních tématech rozvíjejících nejen poznání žáků, ale i jejich 

dovednosti (kompetence), vyžadujících syntézu různých poznatků a umožňující 

seberealizaci žákům s různým nadáním či učebnám stylem. 

Na projekty je možné nahlížet z mnoha hledisek a následně je podle nich dělit: 

Podle doby průběhu 
Krátkodobé  

Dlouhodobé  

Podle počtu účastníků 

Individuální  

Kolektivní 
Skupinové, třídní, ročníkové, 
víceročníkové, celoškolské, 

regionální, mezinárodní 

Podle náročnosti 

Problémové Úkolem je vyřešit problém ze života 

Tvořivé Vytvořit a navrhnout něco nového 

Hodnotící Něco posuzovat a hodnotit, často 
spojeno i s vypracováním kritérií 

Návykové Natrvalo si osvojit určitou vědomost 
nebo dovednost 

Z hlediska organizace 
vyučování 

V rámci jednoho předmětu  

V rámci příbuzných předmětů  

Mimo výuku předmětů  

Namísto předmětů  
Tabulka 1: Možnosti dělení projektů ve výuce dle Švecová (2002) a Ganajová et al. (2010) 

  Blumenfeld et al. (1991) stejně jako Beneš a Pumpr (2002) popisuje hlavní 

kroky, vedoucí k užití projektově založených postupů:  

1) Silná řídící otázka  

2) Aktivní zapojení studentů 
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3) Spolupráce a kooperace mezi členy skupiny, rovněž s učitelem jako mentorem, 

nikoli zdrojem informací 

4) Propojení práce studentů s jejich zájmy a soukromými preferencemi  

Doba samotné realizace projektu bývá značně proměnlivá (od několika školních hodin 

až po měsíce, případně jsou realizovány i celoroční projekty). v přírodovědném 

vzdělávání jsou snáze realizovány spíše krátkodobé projekty (Beneš a Pumpr, 2002). 

Důvodů je hned několik- nejen hodinová dotace ale například i obvykle nízká materiální 

náročnost. 

Mezi kompetence rozvíjené při zpracování projektů jsou řazeny: 

• Schopnost hledat a zpracovat informace 

• Studenti vyhledávají informace a fakta související s tématem. Používají 

rozličné zdroje a prostředky, výsledky kombinují. 

• Sociální dovednosti 

• Prací ve skupině se studenti učí nejen vzájemnému respektu, ale i dělbě 

práce a správným návykům v jednání.  

• Komunikační dovednosti 

• Svůj postup studenti před kolegy představují a přibližují. Učí se mluvit 

věcně a fakticky správně. 

• Práce s výpočetní technikou 

• Pro přípravu některých fází projektu je nezbytné umět ovládat konkrétní 

software. 

• Rozvoj kreativity 

• Při zpracování výstupů studenti přehledně rozčleňují získané informace 

a poznatky do konečného produktu. 

Průběh vyučování realizovaného projektovou metodou lze rozdělit do čtyř fází: 

I. Úvodní (přípravná) fáze – motivace, rozdělení žáků do skupin, položení řídicí 

otázky 

• Učitel volí vhodné téma. Mělo by bezprostředně souviset s běžným životem. 

Nejen v přírodovědných předmětech se nabízí zapojení více předmětů výuky 

do jednoho projektu. Po definování tématu projektu je třeba definovat hlavní 
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řídící otázku, které se studenti budou držet při práci na tématu. Nedílnou 

součástí je motivace. Rozdělení do skupin obvykle řídí učitel sám, měl by 

zohlednit například poměr silných a slabých žáků, v rámci jedné skupiny 

i skupin navzájem. Role ve skupině si mohou studenti vybrat sami, dle svých 

možností a zájmů. 

• Při formulování cílů projektu používá Petrovská et al. (2010) metodu 

SMART: 

S = srozumitelný a smysluplný 

o Váš cíl můžete komukoliv říci a on bude vědět, čeho chcete 

dosáhnout a proč to chcete. 

M = měřitelný 

o Váš cíl musí být takový, aby bylo možné poznat, že jste jej dosáhli. 

A = akceptovatelný 

o S vaším cílem by se měla ztotožnit většina lidí, kterých se týká. 

R = realizovatelný 

o Váš cíl by měl být uskutečnitelný za podmínek, které pro jeho 

dosažení máte. 

T = termínovaný 

o Váš cíl by měl jasně říkat, do kdy jej chcete dosáhnout. 

II.  Fáze realizační – samotná práce skupin nebo jednotlivců 

• Žáci provádějí činnosti vedoucí k dosažení stanoveného cíle. Zároveň 

probíhá příprava materiálů potřebných pro závěrečné zhodnocení 

(prezentace, postery, atd.). Učitel sleduje práci všech skupin a podle potřeby 

do ní může adekvátně zasáhnout (například při odklonu od stanoveného 

cíle). Skupina spolupracuje jako celek, tudíž se rozvíjí sociální dovednosti 

jejích členů. 

III.  Fáze závěrečná (prezentační) – prezentování výstupů 

• Studenti navzájem ukazují, čeho během realizace dosáhli a postup své práce. 

Využívají počítačového vybavení, vyrábějí postery, rozvíjejí svoje 
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prezentační dovednosti. Do této fáze může zasáhnout vybraný člen skupiny 

(mluvčí), stejně tak může každý člen hovořit o své části práce ve skupině. 

IV.  Fáze evaluační 

• Hodnocení projektů je značně problematické, neboť každý je unikátem. 

Učitel by si měl předem stanovit kritéria hodnocení a důsledně je dodržovat. 

Studenti se hodnotí i vzájemně. Efektivní je ohodnotit jednotlivé části práce, 

ne jen celkový dojem. v současném systému se nejspíš nevyhneme 

ohodnocení známkou, ale slovní hodnocení je mnohem komplexnější. Navíc 

objektivněji vystihuje podstatu. 

Správně připravený projekt by měl zahrnovat určitý předpokládaný výstup. Nejedná se 

pouze o práci s informacemi, ačkoli jim je často mylně přikládán hlavní význam. 

Student rozvíjí všechny výše zmíněné kompetence v souladu s povahou daných úkolů. 

Cílem projektů by měl být výstup trvalejšího charakteru (Švecová, 2001). 

V souvislosti s kurikulární reformou se projektová výuka nachází ve zvláštní pozici. 

Jako učební metoda v podstatě není přímo jmenována k využití (viz kapitola analýzy 

RVP). Se stoupající mírou využívání této metody výuky nicméně přichází i reakce z 

oblasti vysokoškolské přípravy budoucích pedagogů. Tvorba školních projektů je 

postupně zařazována do plánů výuky většiny studijních oborů. Kromě ní se tvorbě 

projektů věnuje například odborná konference, pořádaná s drobnými odchylkami 

každoročně, na Katedře chemie a didaktiky chemie Pedagogické fakulty UK. Za deset 

let pořádání byl její tematický obor postupně rozšířen. Zatímco zprvu se specializovala 

pouze na projektovou výuku v chemii, v současné době se zabývá projekty ve všech 

přírodovědných předmětech. 

Příspěvky z této konference poukazují například na některá specifika ve využití 

projektové metody. Ve svém příspěvku se Rusek a Gabriel (2012) věnují zařazení 

pokusů do jednotlivých fází projektů. Analyzováním textů z konferenčních ročníků 

1999 – 2011 zjišťují, že ne všechny projekty využívají ve svém průběhu pokusy 

a experimenty. 

Pozornost je věnována také „projektovosti“ (Rusek a Becker, 2011). Projektová výuka 

částečně ztrácí svůj smysl při nedostatečném využití jejího potenciálu. Jak dokazují 
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některé zde prezentované práce (Schubertová a Cepková, 2012), při rozboru 

postupování učitelů praktikujících projektovou výuku lze u některých najít hrubé 

nedostatky v jejím aplikování. Aby byl projekt skutečně projektem, je třeba se ve všech 

směrech držet určitého modelu. Nestačí pouze téma za projekt prohlásit. 
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4.4. Badatelsky orientovaná výuka  
Badatelsky orientované výuce se jakožto atraktivní metodě výuky dostává v současné 

době mimořádné pozornosti (Janík a Stuchlíková, 2010; Janoušková, 2008; Stárková, 

2013). Tento způsob výuky je v některých zemích uplatňován již desítky let. u nás se 

o něm mluví především v posledních několika letech a to hlavně v souvislosti 

s kurikulární reformou. 

Škoda a Doulík (2009) upozorňují na problémy vzdělávání (a to nejen v přírodních 

předmětech) konce 80. let minulého století. Mnoho z nich je aktuálních i v současném 

školství (např. určení adekvátní míry informací nutných k memorování). Zavádění 

badatelství ve výuce je tak možno chápat jako snahu jednu z možností, jak na takové 

problémy reagovat a v maximálně míře je eliminovat.  

Poprvé je tato forma výuky zmiňována v anglicky psané literatuře od 60. let 20. století 

(Janík a Stuchlíková, 2010). Například v USA je dlouhodobě badatelsky orientované 

vyučování hojně využíváno. Oporu má i v legislativě. Publikovány byly Národní 

standardy vzdělávání v přírodních vědách (National Science Education Standads, 

NSES, 1996). Přímo v nich jsou uváděny kompetence, k nimž je badatelství využíváno. 

Evropské školství začíná tuto možnost výuky naplno využívat až s koncem 20. století 

(Papáček, 2011). 

S badatelskou výukou je spojen M. Lipman. Tento myslitel je považován za zakladatele 

Philosophy for children, kde se hovoří o „community of inquiry“. Jedná se společenství 

žáků a učitele, které společně bádá a hledá pravdu (Janík a Stuchlíková, 2010). 

v pedagogickém kontextu je s badatelstvím svázán J.R. Suchman. Pomocí tzv. 

rozporných situací se snaží motivovat k zájmu o poznávání nových faktů ze strany žáků 

(Stuchlíková, 2010). 

Stuchlíková (2010) dále uvádí, že o tzv. „inquiry-based education" se hovoří tak často a 

s takovou samozřejmostí, že je s ním zákonitě spojováno velké očekávání. a na straně 

druhé také pochybnosti o tom, zda tento pojem označuje něco opravdu nového 

v procesech výuky, nebo jen jiným způsobem zdůrazňuje aspekty něčeho, co 

pedagogická praxe de facto dlouhou dobu realizuje.  
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V souvislosti s označováním badatelsky orientované výuky se setkáváme s několika 

zásadními termíny: 

• Inquiry teaching – sousloví používané v anglicky psané literatuře 

(Stuchlíková, 2010), do české literatury překládáno jako „badatelsky 

orientovaná výuka“ 

� „Inquiry je cílevědomý proces formulování problémů, kritického 

experimentování, posuzování alternativ, plánovaní, zkoumání 

a ověřování, vyvozování závěrů, vyhledávání informací, vytváření 

modelů studovaných dějů, rozpravy s ostatními a formování 

koherentních argumentů.“ (Linn et al., 2004) 

• IBE = Inquiry-Based Education; 

� Vyučování založené na aplikování badatelsky orientované výuky. 

• IBSE = Inguiry-Based Science Education 

� Stuchlíková (2010) tento pojem uvádí jako „nepříliš definovaný“ (na 

rozdíl od samotného „inquiry“), ale uvádí dělení a definice: 

� potvrzující bádání - otázka i postup jsou studentům 

poskytnuty, výsledky jsou známy, jde o to je vlastní praxí 

ověřit 

� strukturované bádání - otázku i možný postup sděluje učitel, 

studenti na základě formulují vysvětlení studovaného jevu 

� nasměrované bádání - učitel dává výzkumnou otázku, studenti 

vytvářejí metodický postup a realizují jej 

� otevřené bádání - studenti si kladou otázku, promýšlejí 

postup, provádějí výzkum a formulují výsledky 

• BOV = Badatelsky orientovaná výuka; 

� Český ekvivalent pro anglické “inquiry teaching”. 

Přínosy badatelsky orientované výuky se zabývali Edelson et al. (1999), jejich názory 

shrnuje (Stuchlíková, 2010): 

• vytváření obecné schopnosti hledat a objevovat 

• speciální schopnosti a dovednosti potřebné pro zkoumání 
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• zlepšené porozumění vědeckým pojmům 

• objevování vědeckých principů 

• zvýšení citlivosti na nedostatky ve vlastních znalostech a jejich doplňování 

cestou systematického zkoumání, upřesňování a využívání dosavadních 

znalostí 

Naopak jako nevýhoda BOV bývá uváděna adekvátní motivaci studentů. Kromě ní 

i vybavenost studentů po stránce jak dovednostní, tak i znalostní. Nelze automaticky 

předpokládat předchozí znalost všech potřebných kompetencí pro použití badatelství. 

Problémem se může samotná stát vlivem časových dispozic výuky, učebních plánů ale 

i mnoha dalších aspektů. 

Zpráva „Science Education now“ uvádí doporučení ke změnám v přírodovědných 

předmětech: „Je třeba inovovat pedagogické metody. Potřebujeme zavádět badatelsky 

orientované způsoby práce se žaky ve výuce a vzdělávat učitele tak, aby dokázali tyto 

metody práce s žaky ve výuce efektivně používat. Tyto metody je třeba aktivně 

prosazovat a podporovat vytvářeni a rozvíjeni učitelských sítí a jejich spolupracovníků z 

univerzit, vědeckých instituci a praxe.“ (Janík a Stuchlíková, 2010)  

Badatelsky vedená výuka za dobu své existence prošla postupným vývojem, během 

kterého se z původního badatelství vyčlenily také odvozené metody výuky. Právě těm 

bude věnována následující část práce. 
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4.5. Odvozené varianty badatelské výuky  
Badatelsky orientovaná výuka (popsaná v předcházející kapitole) prošla postupným 

vývojem, kterému se věnoval příkladně Bonnstetter (1999), z českých autorů pak 

Stuchlíková (2010) a Papáček (2010). Tito autoři se shodují na přístupu vedoucímu 

k postupnému přechodu iniciativy v rámci badatelské výuky na stranu žáků. 

Stuchlíková (2010) se odvolává na Eastwellovo rozdělení badatelské výuky: 

• Potvrzující bádání - otázka i postup jsou studentům poskytnuty, výsledky jsou 

známy, jde o to je vlastní praxí ověřit 

• Strukturované bádání - otázku i možný postup sděluje učitel, studenti na základě 

formulují vysvětlení studovaného jevu 

• Nasměrované bádání - učitel dává výzkumnou otázku, studenti vytvářejí 

metodický postup a realizují jej 

• Otevřené bádání - studenti si kladou otázku, promýšlejí postup, provádějí 

výzkum a formulují výsledky  

Z hlediska postavení učitele a žáka se badatelskému vyučování věnuje již zmíněný 

Bonnstetter (1999), zaměřuje se na porovnání jeho jednotlivých druhů. Jeho závěry 

můžeme shrnout do následující tabulky: 

 Traditional 
Hands-on Structured Guided Student Directed Student 

Research 

Topic Teacher Teacher Teacher Teacher Teacher/Student 

Question Teacher Teacher Teacher Teacher/Student Student 

Materials Teacher Teacher Teacher Student Student 

Procedures/ 
Design 

Teacher Teacher Teacher/Student Student Student 

Results/ 
Analysis 

Teacher Teacher/Student Student Student Student 

Conclusions Teacher Student Student Student Student 

Tabulka 2: Postavení žáka a učitele v jednotlivých variantách badatelské výuky 

Tabulka naznačuje na rozdílné role žáků a učitele při využití odnoží badatelské výuky 

s postupným přechodem od zcela nebadatelského aplikování až po studentský výzkum. 

Zjistíme tak, že zatímco v tradičním pojetí výuky je vedení hodiny zcela v režii učitele, 

už u guided-inquiry se setkáváme s tím, že žáci se podílejí na volbě cesty, kterou se 

snaží vysvětlit otázky zadané pedagogem. 
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Bonnstetter (1999) dále uvádí, že možnost „Student research“ nelze využít u všech 

žáků. v této souvislosti zmiňuje nutnost adekvátního vzdělávání budoucích pedagogů, 

aby byli schopni takto vést studenty. Bez předchozí zkušenosti s tímto vedením nelze 

automaticky očekávat schopnost pracovat touto metodou. 

4.5.1. GIL (Guided Inquiry Learning)  

Odlišnostem Guided Inguiry Learning (GIL) od ostatních druhů Inquiry learing se 

věnuje Kulthau et al. (2007). Jejich popis je nastíněn v č.3: 

Co je a co není Guided Inquiry 

Guided Inquiry není: Guided Inquiry je (jsou): 

Příprava pouze na test Příprava na celoživotní vzdělávání 

Doplňkový předmět Integrování do známých struktur 

Schopnost práce s informacemi Přenosná pojetí informací 

Užívání jediné učebnice Použití široké škály zdrojů 

Hledání odpovědí na předepsané otázky 
Zahrnutí studentů do všech fází učení, od 

plánování až k samotnému výstupu 

Studijní plán bez významu pro samotné studenty Studijní plán sahá do světa studentů 

Studenti pracují samostatně na jednotlivých 
otázkách 

Skupina učitelů pracuje společně 

Řízení pouze učitelem Žáci a učitelé spolupracují 

Přecenění významu konečného produktu Důraz kladen na proces i na produkt 

Tabulka 3: "What is and what isn't Guided inquiry" -  přeloženo 

Zavádění GIL do výuky je dnes běžné například v USA. Prostor je této metodě věnován 

hlavně na univerzitách a vysokých školách. Farell a Moog (1999) aplikovali GIL do 

výuky kurzu obecné chemie. Jako jednu ze silných stránek této strategie vnímají 

rozdělení rolí v rámci týmů. Uvádějí, že při zpracovávání tématu pracují studenti ve 

skupinách přibližně po čtyřech lidech. v rámci této skupiny jsou pokaždé pozměněny 

role. Je tím zaručen rozvoj všech členů skupiny ve více oblastech, nikoli pouze v jedné. 

Dále uvádějí popis několika základních pozic: 

• Manager – vůdce skupiny, dohlíží na plnění jednotlivých úkolů ostatními členy 

týmu 

• Zapisovatel – zaznamenává role jednotlivých členů skupiny. Eviduje i další 

významné fakty podstatné pro chod skupiny jako celku. 

• Technik – zajišťuje technickou vybavenost skupiny (PC, kalkulátory, …) 
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• Hodnotitel – poskytuje v rámci skupiny zpětnou vazbu o její spolupráci a plnění 

cílů 

• Mluvčí – poskytuje ostatním skupinám slovní hodnocení a popis vlastní skupiny 

Tato organizace rolí ve skupině připomíná projektovou výuku. Na rozdíl od ní ale zde 

dochází k již zmíněnému důslednému střídání rolí, které je zárukou osvojování 

všestranných dovedností. Skupina je koncipována více jako komunita než uskupení 

jednotlivců. 

4.5.2. POGIL (Process Oriented Guided Inquiry Learn ing)  

Tato odnož vznikla na Franklin and Marshall College State University v New Yorku 

(About POGIL, 2012). Od původního praktikování v kurzu obecné chemie se postupně 

využití POGIL stále rozšiřuje a dnes zasahuje do téměř všech předmětů. 

Odlišnost POGIL od ostatních obdobných metod výuky je hlavně v používaných 

materiálech. Podle webových stránek www.pogil.org patří mezi hlavní charakteristiky 

užívaných materiálů: 

• POGIL materiály jsou konstruovány pro použití polo-řízenými skupinami, které 

spolupracují s instruktorem jako s facilitátorem výuky, nikoli jako se zdrojem 

informací 

• POGIL materiály vedou studenty pomocí zkoumání ke konstrukci vlastního 

poznání. 

• POGIL materiály k usnadnění rozvoje vyšších kognitivních dovedností 

a schopností učit se a aplikovat zkušenosti v novém kontextu používají samotný 

obsah daného oboru. 

Ačkoli je POGIL v tradičním pojetí užíván hlavně ve velkých skupinách žáků během 

výuky přírodovědných předmětů (Science), například při již uvedené obecné chemii, 

organické chemii nebo biologii, je přizpůsobitelný i na jiné disciplíny (Effectivemess of 

POGIL, 2010). Třídy využívající POGIL se vždy skládají z malých skupin žáků, 

řešících speciálně navržené problémy pomocí materiálů připravených na míru. Tyto 

materiály studentům dávají redukovaný informační základ, který je následován 

otázkami, vedoucími k formulování vlastních závěrů za použití vědeckých metod.  
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Hlavní idey GIL i POGIL tedy můžeme shrnout do několika bodů (About POGIL, 

2010): 

� Frontální metoda vedení výuky není pro mnoho studentů vyhovující 

� Studenti, kteří jsou součástí kooperující skupiny, se více snaží dosáhnout 

úspěchu 

� Znalosti jsou osobní, dát studentům možnost najít si vlastní cestu k porozumění 

danému problému vede k tomu, že se žáci se více zapojují 

Na pedagogy jsou kladeny nároky hlavně v oblasti řízení diskuse. Učitel jako facilitátor 

sice přímo nevyvolává diskusi, ale může se jí zúčastnit v rámci všech skupin (potřeba 

udržovat povědomí o práci skupin). Je tak nutno ovládat nejen umět nestranné 

naslouchání, ale zároveň v případě potřeby i umět adekvátně do diskuse zasáhnout. Jako 

garant výuky stráví učitel účastí na těchto diskusích převratnou část doby, po kterou 

taková výuka probíhá (Farell a Moog, 1999).  

Pedagogům je dále při využívání GIL a POGIL ve výuky doporučováno nejen 

samostatné vedení skupin žáků, ale též sestavení „zadavatelského týmu“. Při jeho 

sestavování mohou být do výuky přizváni i nepedagogičtí pracovníci, například 

knihovníci nebo externí odborníci na danou problematiku. Výhodou takového týmu je 

mj. škála odborností jeho členů, přičemž každému je dána šance uplatnit své know-how. 

(Kulthau et al., 2007). 
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4.6. Integrovaná výuka 

Pokud se zaměříme na současné aktivizující strategie v oblasti výuky chemie, nelze 

opominout ani tzv. integrovanou výuku. s tímto pojmem se sice setkáváme již zhruba od 

přelomu 60. a 70. let XX. století (Hejnová, 2011), nicméně v současné době vysokých 

nároků na informační vybavenost žáků se tato strategie postupně dostává do popředí 

zájmu odborné veřejnosti. 

O definování pojmu se pokouší Lepil (2006), který integrovanou výuku přírodních věd 

uvádí jako „přístupy, při nichž jsou koncepce a principy přírodních věd prezentovány 

tak, že vyjadřují základní jednotu přírodovědného myšlení a pojmů a potlačují přežilé 

nebo nevýznamné rozdíly mezi různými oblastmi přírodních věd“.  

Pedagogický slovník (Průcha et al., 2001) kromě heslovitého vyjádření uvádí také 

možnosti realizace integrovaného vyučování: 

� Integrovaná výuka = výuka realizující mezipředmětové vztahy a spojení 

teoretických činností s praktickými v následujících hlavních formách:  

1. integrované předměty nebo kurzy 

2. moduly nebo témata zařazované jako součást více předmětů 

3. projekty spojující poznatky z více předmětů s praktickými zkušenostmi 

a produktivními činnostmi 

4. integrované dny, kdy celá škola realizuje jedno společné téma. 

S prvky integrované výuky se u nás setkáváme převážně na prvním stupni základních 

škol (ZŠ). Na II. stupni ZŠ se o integrované výuce hovoří hlavně v souvislosti 

s průřezovými tématy Rámcového vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání (RVP 

ZV) (Hejnová, 2011). 

V zahraničí jsou aktuální trendy v integrované výuce poněkud jiné než u nás. Jako 

příklady zemí, kde je integrovaná výuka úspěšně realizována, uvádí Bílek et al. (2008) 

a Hejnová (2011):  

� Anglosaské země 

o školní předmět „Science“ 

� Bavorsko 

o ve vzdělávacích plánech z roku 1985 je využit předmět „Fyzika/Chemie“ 
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o Od roku 1997 rozšíření integrace také o biologii – vzniká předmět 

„Přírodověda“ 

o Nové nároky na vzdělávání budoucích učitelů (troj- a čtyř-obory) 

Nad důvody zařazování integrované výuky se zamýšlí Hejnová (2011). Jako jeden z 

důvodů uvádí velmi blízké metody a prostředky zkoumání, společné pro všechny 

přírodovědné předměty. Dále popisuje vyšší míru propojení poznatků. Jako hlavní 

negativum naopak shledává poměr kvalita vs. kvantita, respektive riziko ztráty 

celistvosti. Autorka cituje názory Podroužka (2002). 

Pokud se blíže zaměříme na integrovanou výuku v zahraničí, lze vysledovat dvě 

aktuální učební strategie – STEM a STEAM. 

4.6.1. STEM 

S učební strategií STEM (akronym - science, technology, engineering and mathematics) 

se v aplikované podobě setkáváme hlavně ve Velké Británii (VB) a v USA. Podle 

Eberle (2010) lze za úspěšně aplikovanou výuku pomocí STEM považovat, pokud 

student umí používat informace ze všech 4 výše zmíněných oborů a využívá je 

v reálných situacích každodenního života. Informace na sebe bezprostředně navazují 

a vzájemně se doplňují. 

• Velká Británie:  

� Smyslem a využitím konceptu STEM se obsáhle zabývá britský národní 

institut STEM, uvádí například: snahu mladé lidi naučit, že design, 

technologie, informatika, ale také matematika, zkrátka obory, které 

vystudovali, mohou vést k rozmanitým kariérním nabídkám (National 

STEM Centre, 2013) 

• USA:  

� Strategie STEM je využívána hlavně z důvodu potřeby kvalifikovaných 

pracovníků na specializovaných pozicích, na nichž rozeznává tři cílové 

skupiny (citace):  

1. Vědci a myslitelé, kteří budou pokračovat ve výzkumu 

2. Technologicky vzdělaní pracovníci schopní pracovat na vědecky 

založených pracovištích  
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3. Autoři vědeckých publikací, schopní rozhodovat ve veřejném 

zájmu a rozumějící okolnímu světu  

Souběžně se zaváděním strategie STEM do výuky se ale objevují i kritické ohlasy. Na 

webu jednoho z amerických vědeckých periodik – časopisu Nature je například 

publikován článek zabývající se vztahem účinnosti STEM a finanční náročnosti jeho 

realizace ve výuce. 

Jeho autor Colin Macilwain konstatuje, že USA investovaly 3 miliardy amerických 

dolarů s cílem podpořit zájem mladých lidí o tento způsob vzdělání. Zároveň ale 

dochází k závěru, že tímto způsob tamní vláda poškozuje samotnou vědu. Neúměrně je 

totiž podle něj zvýšena nabídka konkrétního vzdělání vůči poptávce trhu práce po 

daných profesích. (Macilwain, 2013) 

4.6.2. STEAM 

Od počátku zavádění STEM do výuky v USA rovněž sílí hlasy významu umění. 

Některé zdroje (What is STEAM?, 2013) dokonce shledávají význam umění jako 

podobně velký například v porovnání s přírodními vědami. Vzniká tak další, novější 

verze této strategie – STEAM. Písmeno „A“ v této zkratce znamená právě „Art“. 

Jako důvody nezbytné role „Arts“ jsou uváděny 4 důvody (Why STEAM?, 2010): 

• Umělecké vzdělávání je klíčem ke kreativitě 

• Kreativita je jedním ze základních komponentů ovlivňujících další inovace 

• Inovace budou v budoucnu nezbytně nutné pro další rozvoj a prosperitu 

• Prosperita je základem pro budoucí ekonomickou stabilitu 
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4.7. Analýza obsahu  RVP v kontextu s danými u čebními metodami 

Pro účely této analýzy byl sestaven číselný seznam klíčových kompetencí, který je 

přílohou této práce. Na tomto místě budu odkazovat na číselné kódy jednotlivých 

klíčových kompetencí. 

Rámcové vzdělávací programy se liší podle jednotlivých oborů, ale pro demonstrování 

podstaty této části práce postačí připravený seznam. 

Pod pojmem badatelská výuka pro účely této kapitoly rozumíme všechny varianty 

badatelství. 

1. Kompetence k učení 

� Bod 1.4 může být praktikován s využitím integrované výuky, neboť ta 

přináší poněkud odlišné nároky na třídění informací 

� Zvláště bod 1.6 je rozvíjen pomocí badatelsky orientovaného vyučování 

i projektové výuky.  

� K bodu 1.7 by mohlo přispívat projektové i badatelské vyučování, neboť 

práce ve skupině nutí zvládnout snášet i oprávněnou kritiku 

2. Kompetence k řešení problémů 

� K bodu 2.1 a 2.2 je přímo směřována badatelská i projektová výuka. 

Postupným praktikováním těchto metod se žáci od úrovně pouhého 

plnění úkolů mohou zdokonalit až do stavu, kdy si sami zvolí cestu, jak 

daný problém řešit 

� K týmovému řešení problému (2.4) opět směřuje projektová a badatelská 

výuka 

3. Komunikativní kompetence 

� Celkově lze říci, že projektová výuka rozvíjí komunikační schopnosti 

a kompetence, neboť její součástí je i představení výsledku vlastního 

projektu. v souladu s tím jsou prohlubovány všechny body této skupiny 

kompetencí. 

� Badatelská výuka najde uplatnění obdobným způsobem 

4. Personální a sociální kompetence 
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� V tomto okruhu zmiňme body 4.7 a 4.8 – práce v týmu je podstatou 

mnoha odvětví badatelské výuky a ani projektová výuka v tomto směru 

nikterak nezaostává  

5. Občanské kompetence a kulturní povědomí 

� Tento druh klíčových kompetencí by mohla potenciálně rozvíjet 

projektová výuka, ovšem spíše v humanitních předmětech, v chemii bude 

plnění těchto KK pomocí metod zmiňovaných v této práci minimální 

6. Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám 

� Pro tuto oblast nejsou prioritně popisované metody používány. 

7. Matematické kompetence 

� V této oblasti se z popisovaných učebních postupů snadno uplatní integrovaná 

výuka, neboť propojením učiva více přírodovědných předmětů se dostaneme 

i například k chemickým výpočtům a rovnicím, kde je znalost matematiky 

nezbytná, obzvláště pro nalezení správné cesty k řešení úkolu (7.4, 7.7) 

8. Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat 

s informacemi 

� Osvojování si dovedností v práci s informačními a komunikačními 

technologiemi zcela jednoznačně pomáhá projektová výuka. Při 

zpracování daného tématu je internet v dnešní době velmi používaným 

zdrojem informací, tudíž projektová výuka může plnit KK 8.1, 8.2 a 8.3 

� Obdobně i badatelská výuka 

� V principu je velmi žádanou KK bod 8.7, protože hodnotit věrohodnost 

získaných informací je pro další život zcela nezbytná činnost 
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5. DISKUSE 

Analýzou zdrojů pro tuto práci vyplynuly 3 potenciální učební metody pro výuku 

chemie, u nichž lze na základě jejich diskutovanosti, míry zpracování a v neposlední 

řadě také postupné praktikovanosti usuzovat, že by mohly najít v podmínkách českého 

školství uplatnění. 

V kapitole 4.7 porovnáním těchto metod s klíčovými kompetencemi RVP docházím 

k závěru, že česká legislativa je v současné době na takové úrovni, že tyto metody, ač 

přímo v samotných RVP nezmiňuje, není důvod ve výuce nevyužívat. 

Ovšem i toto tvrzení má své hranice: 

� Integrovaná výuka je v současné době v ČR realizována na státních školách 

pouze na prvním stupni. Situace v soukromých školních zařízeních by mohla být 

pro její použití přívětivější, ale to už je námět na další práci podobného 

charakteru. 

� Zavádění integrované metody výuky bude mít také značný dopad na učitele – je 

poměrně náročné zvládnout prezentovat látku z několika oborů zároveň 

a dokázat při tom erudovaně reagovat na případné nejasnosti. 

� V současné době nelze na vysokých školách v ČR studovat na pedagogických 

studijních oborech v odborných předmětech více oborů zároveň v jednom 

studijním programu, než jsou dva, trojkombinace u nás v současné době nejsou 

otevírány 

� Ačkoli však v současné době nelze trojobor na pedagogických fakultách 

studovat, je možné předpokládat snahu alespoň o pilotní provoz tohoto 

programu, neboť se sílící snahou o integraci ve výuce se budou muset začít 

situaci přizpůsobovat i vysoké školy 

� Projektová výuka má jedno ze svých hlavních úskalí v uchopení celého procesu 

pedagogem. i dobře míněné téma se bohužel v rukou nezkušeného pedaogoga 

může změnit v neefektivní práci, která v konečném důsledku nepřinese nic 

nového ani žákům, ani pedagogům 
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� Podpora vzájemné informovanosti mezi učiteli ohledně zmiňovaných učebních 

postupů by mohla toto riziko značně eliminovat. Průkopníkem v této oblastni 

může být například v této práci analyzovaný portál RVP.cz 

� S dalším směrováním výuky chemie se nepochybně dostaneme do fáze, kdy 

bude znovu nutné regulovat míru informací, jež budou žáci pro pochopení dané 

látky skutečně potřebovat. Zde by se mohlo uplatnit jak badatelství, tak 

projektová výuka, neboť svým charakterem se mohou stát jakýmsi rozšiřujícím 

zdrojem informací, a to nejen v chemii 

� Badatelství ve výuce přináší kromě osvojování specifických dovedností 

i možnost experimentovat, což se velmi pozitivně projeví u těch žáků, kteří 

k přírodním vědám mají přirozený vztah a předpokládají, že by se jim mohli 

v budoucnu věnovat. Je však třeba si také uvědomit, že kromě možnosti 

experimentovat stojí na druhé straně této možnosti také jiná legislativní úprava, 

která podstatně omezuje možnosti využívat některé chemikálie, a to jak na 

základních školách, tak na školách středních i na gymnáziích 
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6. ZÁVĚR 

Jak již bylo uvedeno v diskusi, lze všechny uváděné metody (projektová metoda, 

badatelsky orientovaná výuka včetně jednotlivých odnoží, STEM, STEAM) doporučit 

jako efektivní prostředek učitelů chemie k realizaci mnohých klíčových kompetencí 

vyžadovaných legislativními dokumenty (Rámcovými vzdělávacími programy). 

Ačkoli je tu možnost využívat ve výuce přístupy, které žáky kromě znalostí učí 

i praktickým dovednostem vhodným pro další život, nelze předpovědět, jak k jejich 

praktikování přistoupí samotní učitelé. Pokud se s těmito metodami nesetkali ani během 

svého studia na vysokých školách a univerzitách, šance na jejich využití dále klesá. 

Nezanedbatelným kladem zmíněných aktivizujících metod je možnost využívat role 

experimentu ve výuce, tedy činnosti, která k výuce přírodních věd nesmazatelně patří. 

Pouze prováděním experimentů si žák může osvojit specifické činnosti tolik nutné pro 

další studium. Pozice experimentu se během historického vývoje dostávala jak do 

období, kdy mu byla věnována značná pozornost, tak do dob kdy mu nebylo příliš 

přáno. Nezbývá si než přát, aby s postupným uplatňováním těchto metod zavládla 

harmonie mezi mírou informací nutných si osvojit pro pochopení problematiky a časem 

věnovaným pokusům, neboť při slově chemie se většině žáků vybaví právě experiment. 

Experiment, který mohou provést a mít z něj potěšení. Z jeho provedení i z jeho 

pochopení. Nedopusťme, aby se vinou přílišné snahy o memorování informací chemie 

dále dostávala do role jakéhosi strašáka, kterého se mnoho žáků obává a nemá ani chuť 

se nechat přesvědčit o mylnosti této myšlenky. 

Během zpracování této práce bylo použito převážně česky psaných zdrojů a mapována 

byla situace výuky chemie taktéž hlavně v ČR. Vybrány byly základní aktivizující 

prvky. Při vyhledání prohlubující literatury, obzvláště zahraniční, by se jistě 

vyprofilovala další témata vhodná k obdobnému zpracování. 
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