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1. Pojem didaktiky a strukturové modely didaktiky 

Úvod 

"Alfou a omegou naší didaktiky budiž 
hledat a nacházet takovou metodu, 
aby učitelé vyučovali méně, žáci se však. 
naučili více, aby ve školách bylo méně 
shonu, nechuti a marné práce, zato však 
více pohody, poutavé činnosti a trvalého 
úspěchu v učení; v křesťanské obci 
pak aby bylo méně temnoty, zmatku 
a nesvárů, ale více světla, řádu, míru 
a pokoje." 
(Komenský,]. A., Didaktika velká) 

7 

Vnášet více světla, řádu, mím a pokoje do křesťanské obce, 
to není jen věc dobré vúle lidí a milosti Boží. Jak nás jemně 
upozornil moudrý Jan Ámos Komenský, často to též múže být 
záležitost prosté znalosti správné metody. 

Úkol učitele nespočívá pouze v tom, že předá dětem zna
losti, dovednosti, či zkušenosti. U čí je především stanovovat 
cíle, hledat k nim cesty a hlavně umění odlišit jedny od dm
hých. Podaří-li se mu to, naučí je dúležité věci pro život: didak
ticky myslet. 

Pro budoucí a současné učitele náboženství chce být tato 
kniha pojednáním o třech nosných oblastech obecné di
daktiky, které didaktické myšlení rozvfjejí: o cílech, metodách 
a prostředcích. Přínosem múže být i pro ty, které to dřívější 
škola nenaučila a kterým to dnes jak ve společnosti, tak v círk
vi chybí. 

I 
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1. Pojem didaktiky a struk.furové mo
dely didaktiky 

Didaktika má svou tradici zejména jako profesní věda uči
tele, a to už od antiky. Vyvinula se v prúběhu doby od "umění 
vyučovat" až k "vědecké reflexi vyučování a učení". Jako sa
mostatná oblast výchovy byla formulována W. Ratkem (1571-
1635) aJ. A. Komenským (1595 -1670) a podrobně koncipo
vána]. F. Herbartem (1776- 1841) a jeho školou. 

Přesto se dnes setkáváme s řadou nejasností při pokusech 
o její definici, které pramení především z rúzné šíře úkolú, 
které jsou této vědě přisuzovány. 

Jmenujme na tomto místě phK.lady tří rLlzných pojetí di
daktiky1: 

I. DIDAKTIKA JE TEORIÍ OBSAHŮ VZDĚIÁNÍ 

A UČEBNÍCH OSNOV 

V této skupině úloh se didaktika zabývá: 
- zjišťováním všeobecně závazných vzdělávacích cílú 
- vývojem kritérií a metod analýzy učebních osnov a kon-

strukce učebních osnov 
-určením konkrétních obsahů vyučování podle pedago

gických hledisek 

Zejména třetí úkol klade stále znovu nároky na vědce. Ne
říká totiž nic jiného, než že předmětem školního vyučování 
nesmí být věc sama o sobě. Měřítkem pro vyoěr do vyučovací
ho předmětu je daleko více skutečnost, do jaké míry může 
tato věc přispět k procesu vzdělávání určité věkové skupiny. 
Jde o zprostředkování vztahu mezi dítětem jako subjektem 
a společenskými a kulturními objekty zastoupenými v učebních 
osnovách. Typickým příkladem je zde Klafkiho pojem kate
goriálního vzdělávání: podporován je pouze takový obsah, který 
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rozvfjí všestranné otevření a změnu subjertu i objektu. Mezi 
žáky a předmětem vyučování dochází k di,Álektickému vztahu. 

II. DIDAKTIKA JE TEORIÍ VYUČOVÁNÍ 

Jako teorie vyučování se zaměřl~e didaktika (se svými vý
zkumy a se svými návody k jednání) výslovně na optimalizaci 
učitelova chování vzhledem k jeho jednání při vyučování. Je 
to vlastně věda o profesionálním chování učitele během vyu
čování. Pomáhá mu: 

- plánovat vyučování podle vtldčí teorie 
- realizovat kontrolování jednání při vyučování 
- reflektovat toto jednání pomocí analýzy 
Pro toto pojetí didaktiky je charakteristická snaha o kon

struktivní návrhy ke změně současné vyučovací praxe. Věcí 
didaktiky je např.: 

-nekompromisně poukazovat na potlačování a opomfjení 
některých podmínek pro vyučování a vypracovávat návrhy na 
zlepšení 

- rozšířit úhel pohledu na vyučování o poukaz na závislost 
vyučování na společenských a institucionálních rámcových 
podmínkách 

- vyvinout alternativní formy zprostředkování k běžnému 
vyučování atd. 

III. DIDAKTIKA JE VĚDA o VYUČOV ÁNÍ A UČENÍ 

Zde se didaktika obrací k podmínkám obratu informací 
a k psychickým procesům při procesu učení. Velmi těsně se 
zde dotýká psychologie učení. Výrazně se do této skupiny za
řazuje kybernetický didaktický model. Jeho významný zástup
ce v. Cube zkoumá didaktiku jako "vědu o tom, jak lze inicio
vat a řídit učební procesy učebního systému, aby bylo dosaže
no udaných učebních cílú optimálním zpúsobem." 2 

/ 
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1.1. Obecná a odborná didaktika 

V posledních letech j~ou vedeny~sto spory o vymezení 
kompetencí mezi takovými disciplínami, jako je teorie vzdělá
ní a výchovy, obecná didaktika, odborná didaktika. Je potřeba 
podotknout, že tyto vědy nezaujím<~:jí vůči sobě vztah nadřaze
nosti a podřazenosti, ani nevyplývá jedna z druhé,jako by byly 
součástí nějakého dedukčního řetězce. 

Obecné didaktice je dnes všeobecně přenecháván výzkum 
základů lidského učeni. Od odborné didaktiky je očekáváno 
provedení vyoěru a speciální přípravy učebních strategií při
měřených určitému oboru. 

Až do počátku 20. století existovala odborná didaktika ve 
formě příruček a rukojetí, které většinou formou jakýchsi re
ceptů zprostředkovávaly návody kjednání vycházející ze zku
šenosti všedního dne. 

Dnešní pozice odborné didaktiky se vyznačuje především 
těmito aspekty: 

a) aspekt vědecké orientace (výchozím bodem je odborná 
věda) 

b) aspekt orientace na žáky (výchozím bodem je životní situace 
dítěte či vyučování zaměřené na zkušenost a jednání) 

c) její chápání jako profesní vědy učitele (učitel je spolu
zkoumající a spolurozhodující didaktik a metodik) 
Odborná didaktika zde stojí především před následujícími 

úkoly: 

0DBORNÁ DIDAKTIKA ZPROSTŘEDKOVÁVÁ VZfAH MEZI 

ODBORNOU VĚDOU A ŠKOLNÍM VYUČOV ÁNÍM 

Najedné straně zastupuje zájmy odborné vědy, kdy dohlí
ží. na metody a výsledek vyoěru a přípravy odborně vědecky 
zjištěných výpovědí pro školní vyučování, za zachování hledis
ka vědecké platnosti a spolehlivosti. 

Na druhé straně Vidí, i přes veškerou svoji snahu o vědecky 
bezchybný transport odborných obsahů do vyučování, žáka 
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určité věkové skupiny. Rozhodt-ge o tom, zda a jakým zpúso
bem m~ učební obsah pro žáka význam ajak mu ho lze pre
zentovat. 

Doty1záme se tímto výkladem dúležitého problému, jehož 
vyřešení je úkolem odborné didaktiky a který je nazýván di
daktickou redukcí. V didaktické redukci se vracíme kjádrúm 
výpovědi komplexních učebních obsahú, a to na zvlášť jasných 

. ~ 
případech. Jejich pomocí vysvěth-geme, znázorňujeme, zjed-
nodušujeme ... A to vše za tím účelem, abychom je zpřístupnili 
žákúm určitého věku. Nutně se přitom dostáváme do problé
mu, které prvky věcného obsahu vybrat a které pominout. To 
je kvantitativní stránka problému. Kvalitativní stránka problé
mu didaktické redukce se týká samotného procesu zjednodu
šování. Nesmí zde totiž dojít vinou výkladu ke kvalitativnímu 
posunu v hodnotě informace. I když nelze zamezit při tomto 
transportu určitým "ztrátám", didaktická redukce tyto ztráty 
zakalkulovává vědomě a kontroh-ge, aby byl obsah informace 
pouze redukován, nikoliv měněn. 

Opět zde narážíme na interdependenci tří oblastí, které se 
účastní vzdělávacího procesu: odborné vědy, společnosti a žá
kú. Některé odborné didaktiky se snaží sladit tyto tři navzájem 
se přesaht'9ící a ovlivňující oblasti s kurikulární teorií. Zajíma
vý je pokus tzv. miinsterského pracovního kroužku, který vy
pracoval didaktické st:rukturiú mříže. V jednotlivých políčkách 
mříže jsou uvedena kritéria pro výběr určitých učebních obsa
hú. Vychází se přitom z předpokladu, že už i ta skutečnost, 
jaké vědecké poznatky jsou rúznými vědami rozvfjeny, je říze
na technickými, praktickými a emancipačními poznávacími 
z<ljmy společnosti. Didaktická strukturní mříž je tedy vlastně 
plánovací matrice, pomocí níž jsou analyzovány učební obsa
hy a která zaručuje, že zústane zachována souvislost třech ka
tegorií: společnost, odborná věda a žáci. Často bývá kritizová
na vzdálenost obsahú školní výuky od skutečného života. Z to
hoto pohledu není nedúležité, nakolik ten který předmět po~ 
čítá s hodnotami, které převážně uznává společnost, jaký zpro
středkovává obraz světa a člověka. Dúležité je i to, zda si mají 
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žáci např. pouze zapamatovat určité kvantum vědomostí, čí 
zda ma~í zdúvodňovat souvislosti, odkrývat společensko-poli
tické pozadí, jednat samostatně a zodpovědně atd. Rozhodu
jící kritéria vnášejí do strukturních didaktických mříží odbor
né vědy. Proto se didaktické mříže pro rúzné předměty liší. 

Jakým zpúsobemjsou tyto požad.ay__ky a zásady uplatňovány 
v předmětu náboženská výchova? Velké nároky jsou zde na 
odborníky kladeny ze strany odborné vědy. Ta obsahuje řadu 
velmi náročných oború: biblika, dogmatika, křesťanská etika, 
liturgika, dějiny církve atd. Velmi náročná je zde otázka, které 
obsahy pro výuku vybrat a zdúr;:t.znit a které buď pominout 
zcela, nebo jim nevěnovat tolik prostoru jako v dřívějších os
novách. Navíc je potřeba zohlednit poznatky o možnostech 
žákú vzhleden1 k jejich věku a obsahy naboženské výchovy dát 
do souvislosti s problémy, které naše společnost buď už řeší, 
nebo v blízké budoucnosti zcela určitě řešit bude (chybné za
měření na výkon a na majetek jednotlivcú; konzumní zpúsob 
života, odcizení, nezodpovědný vztah k životnímu prostředí, 
etika vztahú ke slabým - nenarozeným, postiženým, starým 
atd.). To klade nároky na solidní znalost psychologických a spo
lečensko-vědních disciplin. Takovým vzděláním musí dispo
novat jak tým odborných didaktikú, který bude mít za úkol 
podrobit analýze a vyoěru věcné obsahy odborné teologické 
vědy, tak učitelé v praxi, protože ti musí být nejen schopni změ
něnou logiku osnov pochopit, ale jsou -jak výše uvedeno -
spoluvýzkumníky a spoludídaktiky, na kterých leží konečná 
zodpovědnost za formulaci cílú a obsahú ve vyučovací hodi
ně. 

Přejděme ke stručné charakteristice dalšího úkolu odbor
né didaktiky: 

0DBORNÁ DIDAKTIKA KONKRETIZUJE NADOBOROVÉ 

VÝPOVĚDI OBECNÉ DIDAKTIKY PRO VYUČOVÁNÍ POD· 

LE SPECIÁLNÍCH POŽADAVKŮ JEDNOTLIVÝCH OBORŮ 

Výsledky výzkumú obecné didaktiky a doporučení, která 
z nich vyplývají, se do praxe dostávají jen přes filtr odborných 
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didaktik, protože k vyučování dochází právě na jejich rovině. 
Odborná didaktika se však vždy vztahuje k určitému vědnímu 
oboru a z něho plynoucímu vyučovacímu předmětu. Základní 
nabídku obecné didaktiky tedy nesmí ignorovat. Omezovala 
by tím své vlastní možnosti a sklo~a by časem do slepé mti
ny. Dobrou ukázkou zde múže být například v)rvoj metod, uží
vaných ve vyučovacím procesu. Zejména díky reformním pe
dagogick)m proudúm do nich byla přijata celá řada zpúsobú 
práce různých psychoterapeutických škol, i když s poukazem 
na hranice a omezení, za kterých mohou být používány při 
vyučování. Bez dobrých obecně didaktických výzkumú a do
pomčení by odborný didaktik do svého předmětu tyto zpú
soby práce buď nezařadil vúbec, nebo by se mohl záhy ocit
nout ve větším nebezpečí, že je totiž dopomčí používat ne
kompetentně. Ostatně živelné používání metod tvořivé dra
matiky či waldorfského školství je typickou ukázkou, jak v na
šich poměrech selhává spolupráce řadových učitelú, odbor
ných a obecných didaktikú a psychologú. 

Poslední úkol odborné didaktiky spočívá v tom, že odbor
ná didaktika dává obecné didaktice zpětnou vazbu, do jaké 
míry jsou vúbec její podněty použitelné v konkrétní vyučovací 
praxi a jak skutečně púsobí ve vyučování. Je zájmem obecné 
didaktiky, aby usilovala o takovýto kontakt s praktickou rovi
nou odborné didaktiky a vyučování, jestliže se nechce ztratit 
ve výzkumech sice zajímavých, ale pro pra.xi poněkud neupo
třebitelných. 

Jestliže jsme se dobrali určité definice didaktiky a pokusili 
se stanovit rozdíly a vztahy mezi odbornou a obecnou didakti
kou, vysvětleme si, jaké oblasti výkladu z obou dvou zahrne 
tato učebnice. 

V)jděme přitom z hlediska H. Kantorové a M. Kurelové3, 
které prefen~jí v sociálním styku vpodmínkách výuky lidský 
vztah učitel- žák. Přihlížejí přitom k prvkúm didaktického sys
tému, tj. cílúm, obsahúm, metodám, organizačním formám 
a materiálním didaktickým prostředkúm, jako ke spektm, je
hož prostřednictvím se tento lidský vztah uskutečňuje. Výcho
zí statický model takového přístupu znázorňují následovně: 
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Učitel a žák jsou dvě velká témata, jimiž se zabývá obecná 
nábožensko pedagogická teorie.4 Učební obsahy a formy je
jich prezentace dětem v předmětu náboženská výchova jsou 
ústředním tématem odborné didaktiky. Právě z předchozího 
výkladu je zřejmá důležitost tohoto oboru při přípravě budou
cích učitelú náboženství. V určitých bodech se náplň odborné 
didaktiky velmi úzce dotýká didaktiky obecné, a sice v oblasti 
cílů, forem, prostředků a metod. Tyto problémové okruhy 
budou součástí učebnice, ovšem bohatě ilustrovány příklady 
aplikace pro předmět náboženská výchova. 

1.2. Strukturové modely didaktiky 
Můžeme říci, že didaktické modely působí v každodenní 

práci učitele, a to přinejmenším podvědomě. Někdo používá 
zbytků svého akademického vzdělání, jiný zase favorizuje urči
tý zpúsob práce. Strukturové modely didaktiky jsou druhem 
teoretických modelů, o nichž je známo, že nevystiht~jí úplně 
skutečnost, takže jsou upotřebitelné jen pro přibližtyící, před
běžná vysvětlení. 

W.Popp5 popisuje tyto znaky modelú v didaktice: 
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1. Redukce: Modely v didaktice mají zjednodušit kompli
kované souvislosti a zkušenosti a ozřejmit je ve smyslu základ
ního a obrysového vysvětlení. To podstatné je vypracováno 
názorně a srozumitelně, přiče~ hranice zjednodušení leží 
v místě, které by již zkreslilo realitu. 

2. Akcentování: Modely v didaktice zdúrazňt~jí vždy podle 
výzkumného nasazení určitý aspekt souvislosti se skutečností, 
to znamená, že si volí jedno hledisko, a sice nutně pouze jed
no, protože celou skutečnost, která je předmětem výzkumu, 
nelze uchopit ve všech jejích možnostech. V centn1 pozornos
ti tak je například volba obsahú vzdělání, plánovitost vyučová
ní, komunikativní aspekt vyučování apod. 

3. Transparence: Dúsledkem bodú 1. a 2. je zvýšená trans
parence modelu v didaktice. To znamená, že je model dobře 
použitelný pro praxi vyučování. Na druhé straně je však vhod
ný i pro modelování nadřazených souvislostí. Rozpory či ne
srovnalosti, které se zde eventuálně vyskytnou, jsou podnětem 
ke korektuře. 

4. Perspektivita: Tento jev vypovídá o tom, že modely v di
daktice vyvolávaJí stále nové otázky, právě proto, že jsou před
běžné, zjednodušují, mohou uchopit jen dílčí aspekt skuteč
nosti, jsou pouze konstruktem, který má omezenou platnost 
- do odvolání. Múžeme se tedy na rúzné modely didaktiky 
dívat jako na vzájemné impulzy ke korekci. 

Ještě než uvedeme přehled nejznámějších strukturových 
modelú didaktiky, podtrhněme, že sice zdúrazňují určitý as
pekt vyučování jako řídící hledisko při vyučování, význam seřa
zených určujících aspektú při vyučování však žádný z těch to 
stmkturových modelú nezpochybňt*. Tyto aspekty jsou v ná
sledující tabulce seřazeny takto: Cílový aspekt vyučování, 
obsahový aspekt vyučování, zprostředkovávající aspekt vyučo
vání a vztahový aspekt vyučování. 

Z tabulky lze odečíst základní principy všech dúležitých 
modelú. Podrobněji v následt"9ícím textu pro jejich dúležitost 
rozebereme tři z nich: vzdělávací model didaktiky, vyučovací 
model didaktiky a komunikativní model didaktiky. 

Tabulka č. 1: Vyberme nyní k podrobnějšímu rozboru tři 
známé stmkturové modely didaktiky: 



Určující aspekty vyučování v souvislosti s jejich vazbou na strukturové modely didaktiky 

Cílový aspekt vyučování 

Vyučováníjako zpro
středkování kvalifikace 

1. N asazení normativní 
didaktiky, pokud jde 
o stanovení nejvyšších 
vzdělávacích a výchov
ných cílů. 

2. Teoretické použití 
učebního cíle, je-li žá
doucí zprostředkování 
vyučovacích cílů. 

Robinsohn: "Cíl= vyba
vení žáka ke zvládnutí 
životních situací." 

Obsahový aspekt 
vyučování . 

Vyučování jako 
zprostředkování 

tradičních obsahů 

Teoreticko vzdělávací 
didaktika, dále rozvinutá 
ke kriticky kOnstruktivní 
didaktice Klafkiho. 

Hlavní postuláty: 
-zodpovědnost vůči dítěti 

jako ke korektivu peda
gogického jednání 
- obsahy vzdělání jsou 
legitimovány hodnotou 
vzdělání 

- primát didaktiky před 
metodikou ve smyslu 
logického důsledku roz
hodování od cílů a ob
sahů k metodám 

Zprostředkovávající 

aspekt vyučování 

Vyučování jako 
metodické a technické 
rozpracování učebních 
a vyučovacích procesů 

1. Berlínská škola: 
- orientovaná pragma
ticky na řízení vyučování 
a na kontrolu vyučování 
- plánování vyučování 
z hlediska interpendence 
antrpogenních a sociál
ně-kulturních předpo
kladů, interdependencí, 
tématiky, metodiky a vol
by médií 
2. Hamburský model 
Rozšíření Berlínské školy 
za obzvláštního respek
tování celkových spole
čenských rámcových pod
mínek a spoluúčasti žáků 

Vztahový aspekt 
vyučování 

Vyučování jako 
komunikativní jednání 

či sociální interakce 

Teorie komunikativní 
didaktiky: 
- výchova a vyučování 
musí vést přes rámec 
vědomostí k emancipaci 
jako ke kritickému sebe
určení, nepanovačné ko
operaci a zodpověd
némujednání 
-vyučování musí odpo
vídat skutečnosti, že 
komunikace je určována 
nejen obsahy, ale i vzá
jemnými vztahy všech 
účastníků vyučování 
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- Rozdílfv použití teorie: 
Materiáhú teorie vzdělání: 
obsah jako ·takový vzdě
lává. 
Formální teorie vzdělá
vání: přednost má školení 
schopností a sil dítěte. 
Kategoriální teorie vzdě
lávání: převaha jedno
stranného vzdělání díky 
aspektu "dvojnásobně 
vyluštěného". 
(Klafk.i) = průsečík, 
v němž se skutečnost 
a člověk otevírají sobě 
navzájem. 

Didaktická analýza: 
Je považována za základ 
přípravy vyučování. 

na vyuéovacich rozho - Vyučovací koncepty 
nutích - vyučování spočívající 
3. Informativně-teoretic- na zkušenostech 

ké a kybernetické mo- - otevřené vyučování 
dely: - vyučování zaměřené 

- předávání informací by na žáky 
mělo být určeno pomocí - vyučování zaměřené 
matematických metod na jednání 
- didaktika jako věda je 
omezena na techniku 
vyučování a učení v okru-
hu určitých pravidel 
-významné především pro 
programovanou instrukci 
4. Systémově teoretické 

modely 
- učení je chápáno jako 
operace na operačních 1 ---...___ 

objektech 
- cílem je bezchybná kon
strukce vyučování díky 
přesným popisům mož
ných relací mezi všemi 
prvky plánování a z toho 
vycházejícího odvození 
vyučovacích algoritmů 
pro určité druhy plánová
Iií vyučování 
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1.2. 1. Vzdělávací strukturový model didaktiky 

V pozadí tohoto směru stojí W. Dilthey. Jeho zastánci ak
centují někdy spíše materiální, jindy spíše formální či katego
riální teorii vzdělávání. Společnou charakteristikou pro ně je 
to, že jde vždy o didaktiku, která se vztahuje k obsahu. 

Ústřední otázky tohoto smě~ vztahují především na: 
a) podstatu, smysl, možnosti a hranice vzdělávánívúbec (teorie 

vzdělání) 

b) kritéria vyoěru pro obsahy odpovídající časovému rozvržení 
vzdělání (teorie učebních osnov) 

c) relevanci vzdělávání a vzdělávací transformaci jednotlivých 
vyučovacích oború a látek (didaktická analýza jako základ 
přípravy vyučování) 

d) postavení učitele jako obhájce dítěte před přehnaným 
očekáváním a nároky společnosti na jedné straně a na straně 
druhé jako obhájce dítěte před vlastními obsahy, které jsou 
dětem ph1iš vzdálené 
Nejstálejší vliv na praxi vyučování má bezpochyby didak

tická analýza, W. Klafki 6 formuluje pět základních otázek této 
didaktické analýzy takto: 

I. Jakou větší či jakou obecnou smyslovou a věcnou souvis
lost tento obsah zastupuje a řeší? Jaký základní fenomén či 
princip, jaký zákon, kritérium, problém, metodu, techniku či 
postoj lze jeho prostřenictvím exemplárně pochopit? 

II. Jaký význam má příslušný obsah, poznatek či příslušná 
schopnost, zkušenost či dovednost, které lze díky tomuto té
matu získat, v duševním životě dětí mé třídy a jaký význam by 
měl mít, pokud ho vidím z pedagogického hlediska? 

III. V čem spočívá význam tématu pro budoucnost děti? 

IV.Jakáje struktura obsahu (směrovaného otázkami I., II., 
III.) vzhledem ke specificky pedagogickému pohledu? 

V. Jaké jsou zvláštní případy, fenomény, situace, pokusy, 
osoby, události, formální prvky, jejichž prostřednictvím lze dě-
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tem tento vzdělávací stupeň zajímavě, přístupně, pochopitel
ně, srozumitelně a názorně zpřístupnit stn1kturací příslušné-
ho obsahu? _/ 

V didaktické analýze jde o legitimizaci vzdělávacích obsa
hů jako obsahů vyučování. Rozhodt~ící pomocí je zde otázka 
na všechno exemplární, typické, reprezentativní a elementár
ní v obsahu vzdělávání. Je-li odpověď na tyto otázky pozitivní, 
múžeme obsah vzdělání označit za významný pro vyučování. 

Na základě akcentace obsahuje v tomto didaktickém mo
delu často zatlačováno pozorování antropogenních a sociokul
turních předpokladú vyučování. Teoretický didaktický model 
si to múže dovolit. Učitel se však nesmí nechat svést k tomu, 
aby v komplexní celkové skutečnosti vyučování považoval část 
za celek a svou práci zaměřil jen na didaktickou analýzu a na 
kvalitu jejího provedení. 

Pro učitele náboženství v našich současných poměrech je 
návod ke zjištění strukturace významného obsahu a jeho odli
šení od obsahu méně významného velmi poučné. Nabídka 
témat zejména v učebnicích pro 2. stupeň ZDŠ je velmi široká. 
Rozhodnutí, které téma múže ustoupit do pozadí a které je 
potřeba naopak rozpracovat, se musí opírat o dobrou didak
tickou analýzu. Není třeba zdúrazňovat, že k ní potřebt~e uči
tel jak kvalitní vzdělání v oboru teologie, tak v oboru pedago
giky. 

1.2. 2. Vyučovací strukturoVý model didaktiky 

Za příklad vyučovacího strukturového modelu didaktiky 
múžeme zvolit tzv. Berlínskou školu (zástupci Reimann, Otto, 
Schulz a další). Jí navržený didaktický model vyžaduje vědec
kou analýzu a kontrolu všech faktorú účastnících se vyučova
cích a učebních procesú. Tento model je srozumitelný, bez
prostředně použitelný, vychází z empirických poznatkú a staví 
se kriticky vúči ideologiím. Zároveň poskytuje výčet elemen
tárních struktur, které ovlivňují vyučování, a proto by měly být 
zahrnuty do didaktické analýzy, jakési skici vyučování. Je pro
to velmi rozšířen mezi učitelskou veřejností západní Evropy. 
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Při makroplánování vyučování, které probíhá při tvorbě 
učebních osnov, si vyučovací strukturovýmodel didaktiky osvo
jil postuláty kurikulární teorie (o ní bl~e viz kapitola o cílech 
učebního a vzdělávacího procesu). Pro tuto chvílijen zdůraz
ňt~eme, že podstatnou součástí tohoto procesu je tzv. podmi
ňt~ící analýza, čili analýza vnějších podmínek, které ovlivňt~í 
vyučování, jako konkrétní sociokulturní podmínky, charakter 
vyučované skupiny, vyučt~ícího, institucionálních podmínek, 
včetně možných či pravděpodobných obtíží. Na této analýze 
závisí tematická a metodická strukturace, určení možných 
médií a struktura vyučovacího procesu, který je chápán jako 
koncept možných organizačních forem učení, odpovídajících 
vyučovacích pomúcek a zároveň jako interakční struktura so
ciálních učebních proces-tL Zkoumány jsou též prokazatelnost 
a kontrolovatelnost dosažených cílú, jejich současný a budou
cí význam pro život dítěte a jejich exemplární význam. 

Pro běžnou vyučovací praxi, tzv. mikroplánování vyučová
ní, formul~e Berlínská škola tzv. elementární struktury vyu
čování. 

Přiblíží nám je následt~ící obrázek č. 2: 

ROZHODUJÍCÍ 
POLE 
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Vysvětleme si nyní podrobněji, co znamenají jednotlivé body: 

1. Podmiňující pole: jsou jimi myšleny danosti, které jsou 
zahrnuty v osobním "vybavení" všech účastníkú a jsou to vněj
ší rámcové podmínky pro plánování vyučování. Na vyučování 
púsobí stále, ale vyučování samo je~úže jen těžko změnit. 

Příklady pro takové předpoklady v antropogenní oblasti: 
Pohlaví, věk, vlohy, temperament, antropologické danosti 

(např. člověk jako učící se bytost, jako sociální bytost, jako 
bytost otevřená, ale i omezená), základní schopnosti (schop
nost kontaktu, agresivita, schopnost dávat i brát atd.) ... 

Příklady pro sociokulturní předpoklady: 
Púvod, prostředí, frekvence tříd, výběr žákú podle věku, 

pohlaví, konfese, učební osnovy, školní řád, dmh školy, vyba
vení školy místnostmi s učebními pomúckami, skupinově-dy
namické danosti jako tvoření menších skupin, tendence ke 
tvoření klik apod., postoje~ např. k učení (podmíněné mimo 
jiné rodinou, sociální třídou, kulturními podněty, skupinami 
a příslušným sebepojetím a vlastním vývojem identity). 

2. Pole rozhodování zahrm"ůí ten rozměr plánování vyučo
vání, při němž se musí učitel didakticky a metodicky rozhodo
vat se zřetelem na pole podmínek (1. a 2. bod obrázku) a na 
celkovou komunikativní schopnost skupiny (bod č. 3.). 

Mezi učiteli je rozšířena domněnka, že učitel je po době, 
která mu vše závazně předepisovala; i nyní zproštěn didaktic
kých rozhodnutí. I kurikula zaměřená na učební cíle, stejně 
jako ·osnovy zaměřené na obsah, nutí učitele k vyoěm podle 
principu exemplárnosti (kvalitativní aspekt). Dále musí roz
hodnout, jaké učební cíle umístěné na rúzných místech osnov 
lze vzájemně spojit v jedné vyučovací jednotce (kvantitativní 
aspekt). Zcela svobodný je potom učitel ve svém rozhodování, 
je-li žádoucí při konkrétní přípravě na vyučování formulace 
novýchjemných cílú čijednotlivých krokú při výuce. 

Do práce s učebními cíli, především při jejich konkretizaci 
ve vyučovací hodině, ·zasaht"ůe plnou silou didaktická analýza, 
tak jak byla rozpracována např. vzdělávacím strukturovým 
modelem. 
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3. Za zásady řídící jednání při každém plánování vyučování 
označt"!je Berlínská škola principy interdependence, variabili
ty a kontrolovatelnosti. 

Princip interdependence říká, že při každém plánování 
výuky musí být dáno vzájemné, nerozporné púsobení prvkú 
plánování. Vyučovací hodinu nelze utvořit postupným násled
ným zpracováním elementámíchstruktur od č.l po č.7, dale
ko více se musí každý nový plánovaný krok hodit k těm, které 
již byly uskutečněny. 

K lepšímu pochopení tohoto principu slouží následující 
otázky: 

Je vybraný učební obsah (5) dostatečně vhodný pro dosažení 
cíle (4)? · 

Odpovídá plánovaná metoda (6) jednak věku dětí (5), 
jednak adresátúm? Tzn. zvládnou ji vúbec žáci (1 + 2) ve 
zde požadované míře? 
Ulehčí média (7) dosažení učebních cílú ( 4), či v tom spíše 
zabrání? 

Princip variability zahrnuje následující kroky: 

Úmyslná příprava alternativ: učitel zapracuje do svého plánu 
prohlubující d?plňkovou nabídku, diferencující metodická 
opatření atd. 

Připuštění variací: učitel akceptuje zájem dětí měnící plán, 
alternativní návrhy řešení apod. 

Dodatečná korektura vyučovacích cílú a elastičnost při 
řízení těchto cílú: znamená kritické hodnocení vyučování 
a zahrnutí žákú do tvorby vyučování, v nejvyšší možné míře. 

Princip kontrolovatelnosti chápe Berlínská škola jako kon-
trolu poměru plánování a skutečného prúběhu. V tomto smys
lu si učitel múže osvojit realistický cit pro čas, když dúsledně 
opatřuje jednotlivé kroky své přípravy na vyučování časovými 
údaji, proti kterým postaví čas, který byl ve vyučování skutečně 
spotřebován. Věcný obsah i skica vyučování musí být sestaveny 
tak podrobně, aby je pochopil i neodbomý pozorovatel hodi
ny. 
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1.2. 3. Komunikativní strukturový model didaktiky 

Úvodní myšlenky, které předznamenaly rozvoj tohoto di
daktického modelu na konci 70. let, jsou výstižně formulová
ny v kritice německého školského systému.7 Zajímavá je zde 
myšlenka Sch6neberga, podle níž má být pedagogika a teorie 
výchovy permanentně špatným svědomím společnosti, má uka
zovat na její nedostatky a požad~vat změny. Úkolem pedago
giky je "změna společenské praxe na cestě výchovy a vzdělá
ní". Nejen změna jednotlivce, a to v jeho chování vůči společ
nosti. Tato změna společenské praxe předpokládá vysvětlení 
skutečnosti v procesu komunikace a komunikací se také usku
tečňuje. Komunikativní pedagogika vyžaduje účast na proce
su komunikace, ve kterém se jednotlivec realizuje v zacházení 
se světem a s rozvfjením společenského očekávání. Výchova 
nesměřuje ani k dítěti, ani k věcnému obsahu, ale k lidské re
alitě, to znamená vede k souladu mezi lidmi a věcmi, k lidsky 
uspořádanému světu. 

Výchova se uskutečňuje v komunikativním zacházení s věc
mi, učebními obsahy, situacemi atd. Proklamovaným stanove
ným cílem komunikativní pedagogiky je výchova k racionali
tě, za kritického postoje ke světu na cestě nepánovité koopera
ce, s cílem uschopnit dítě ke smysluplnému jednání. Výchově 
nejde o jakési vnitřní ustrojení subjektu vzdělávání. Lidskost 
člověka je viditelná jen v jednání člověka ve společenském 
kontextu, v jeho zacházení s věcmi a lidmi. To znamená, že 
vědění musí vést k jednání, nejen k vlastnímu sebeobohacení 
znalostmi. 

Tradiční škola zaměřená na výkon je svými kritiky označo
vána za manipulační nástroj výchovy: "U či tel má zpravidla jako 
základ svých učebních osnov jednoduchý koncept jednání: akce 
učitele vyvolává reakci žáka. Koncept jednání učitele, který 
určuje konkrétně vypracované návrhy pro vyučování, je ovlá
dán dvěma kategoriemi: proti "plánovanému chování učitele" . 
(kategorie 1) stojí "očekávané chování žáků" (kategorie 2). 
V tradičním vyučování se žáci přizpúsobují horizontu očeká
vání učitele. Jsou tedy nuceni spoluúčastnit se podstatným zpil
sobem hry sjednáním, jejíž "partituru neznají"!8 
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Komunikativní pedagogika tedy přinesla základní změnu 
orientace v chápání výchovy a vyučování. Navzdory tomuto 
svému reformnímu náboji však nevystupuje s výluČným náro
kem na svoji bezmeznou platnost. Při pozorování vyučování 
vychází z akcentování komunikativního děje, k němuž přitom 
dochází, při kterém se další postuláty didaktiky zachovávají, 
ale musí být nově promyšleny. \ 

. Komunikace při vyučování má jeden zvláštní rys: chce do-
sáhnout stanovených učebních cílú ajejich prostřednictvím 
chce být prostředkem poznání, motivovaném emancipovaným 
zájmem. Emancipace znamená v tomto slova smyslu pouze starý 
pedagogický požadavek, aby byli mladí lidé osvobozeni ke kri
tickému sebeurčení, "nepánovité kooperaci" a ke zodpověd
nému jednání, a sice v procesu komunikace a prostřednictvím 
komunikace. Vedle obsahú a metod zprostředkování těchto 
obsahú má být ve vyučování přinejmenším rovnoprávně zahr
nuta i sociální vztahová dimenze vyučování. Nejsou zde pře
dávány pouze informace k tématúm a k obsahům, ale i infor
mace o úmyslech a vztazích, které přitom u účastníků této 
komunikace vznikají. . 

Klasická definice didaktiky v tomto pojetí ji rozšiřlye právě 
o tento rozměr. Múžeme ji tlumočit asi takto: didaktika jako 
věda o vyučování analyzuje kooperativní organizaci, kritickou 
formu jejího uskutečňování a kurikulární obsahy vyučování. 

Těžiště komunikativní didaktiky je zde zřejmé už z pořadí 
výčtu jejích úloh: je to především interakce všech účastníků 
vyučování, a siee formou subjekt - subjekt. Stejně dúležité je 
zprostředkování informací. 

Za předchůdce komunikativní didaktiky bývá označována 
pedagogika dialogického principu M. Bubera a pedagogika 
pedagogického vztahu H. Nohla. Orient1.ye se na komunikač
ní teorii, na teorii jednání a na teorii symbolické interakce. 

Vyučování defimye jako komunikaci a jednání s cílovou 
orientací vztahující se k učení. Komunikativní didaktika se 
obrací proti jednostrannému názoru, že úlohou vyučování je 
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především co možná nejoptimálnější přenos informace od 
"vysílače" k "přfjemci". 

Jaké jsou podněty komunikativní didaJ<.tiky pro praxi? 
Komunikativní didaktika je především věrná zásadě, kte

rou opakt~í ústavy mnoha demokratických státú a která zní: 
Čest člověka je nedotknutelná. Vyžadt~e totiž poměr všech 
účastníků vyučování založený na rovnosti a na vzájemné úctě! 
Pro vyučovací praxi vyplývají z ~to zásady následující dúsled
ky: 

1. Vyučování musí být formováno stálou prací na souladu 
s komunikativnímjednáním.Jinak existt~e nebezpečívz;ijem
ného mfjení se. Sem patří dorozumění nad rámcem praktiko
vané řeči (řečové bariéry, dialekt, odborná řeč), stejně jako 
dohodnuté a osvědčené metody k regulaci vztahů. Schopnost 
metakomunikace (nebo jen schopnost k diskusi) je permanent
ním cílem a zároveň principem vyučování. Učitel je na tom 
vlastně v celoživotním procesu získávání vlastní kritické účasti 
na každodenní komunikaci stejně jako jeho žáci. Učitel v tom
to didaktickém pojetí není centrální postavou vyučování, ale 
je v něm zcela zaintegrován. Stažení se zpět má ztíženo tím, že 
je současně plánovací a kontrolní instancí. V tomto dilematu 
mu múže pomoci, chápe-li sám sebe jako skupinového vedou
cího ve vyučování na komunikativním poli,jednání,jehož úlo
hou je věcná koordinace účastníků funkční komunikace. Jiný
mi slovy to znamená, že učitel vytváří situace, ve kterých se žáci 
mohou samostatně a kooperativně rozvíjet. Tím však není zba
ven zodpovědnosti starat se dále a stále o fungující komunika
ci ve vyučování či spolupracovat na jejím udržení se žáky. 

2. Každý praktik se múže denně jasně přesvědčovat o tom, 
že represivní opatření podpon~í v nejširším smyslu u žáků re
zignaci, agresi a nedůvěru. Vztahové vazby se takovou výcho
vou zcela znemožní. Komunikativní didaktika proto navrht~e 
odstranit nucení k učení u dětí, a to pomocí účasti žáků, kde 
jen je to v oblasti plánování i při výuce možné. 

/ 
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Účast žákú se praktikuje například tak, že se: 
představí učební cíle, krátce se zdůvodní a ve zvláštních 
případech se o nich bude diskutovat i 

o vyučovacích metodách bude příležitostně diskutovat, 
zejména s ohledem na jejich účinnost 

bude otevřeně mluvit o jednání, které od sebe obě strany 
navzájem očekávají, odstraní se předsudky a budou nalezeny 
kompromisy \ 

3. Vyučování by mělo být naplánováno tak, aby se žáci do
stali z reakce, která dnes stále ještě převládá, k akci. To zname
ná: 

odstranění úzké komunikace ("komunikace jedné cesty"), 
představované učitelem 

učitelovo zřeknutí se podřizujících, autoritativních struktur, 
které většinou nevděčí za svou existenci zlému úmyslu, ale 
nedostatečné reflexi vlastního jednání 

prostor pro žáky, aby mohli uskutečnit vlastní myšlení 
ajednání, místo aby kopírovali 

vytváření situací pro žáky, které jsou impulzem k vyzkoušení 
a získání přiměřeného "rolového" chování 

umožnění zažít symetrickou komunikaci, která se díky 
zásadní úctě k osobě interakčního partnera zh'Ká ponižují
cích a donucovacích forem komunikace 

Komunikativní didaktika pouze aktualizovala dávný cíl pe
dagogické praxe, dovést mladého člověka k sebeurčení a k zod
povědnému zacházení s okolím. Vyučování proto musí být 
cvičným polem. 

4. Cvičným polem je vyučování i pro zacházení s vlastními 
pocity a s pocity jiných a s vlas~ a cizími '1emy. Žáci i učite
lé si mezi jiným osvojují: 

aktivní naslouchání 

kontrolu vlastních i cizích '\jemů prostřednictvím zpětné 
vazby 
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vnímání a sdělování vlastních pocitú 

svťlj neverbální repertoár 

schopnost dbát na poruchy při zachá~ení s věcmi 
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U držet disciplinárními opatřeními žáky u tématu- to múže 
pro učitele znamenat splnění jeho plánovaného učebního cíle, 
ale je sporné, zda svého učebního cíle dosáhnou žáci. Ti by 
měli mít možnost okamžitě signalizovat své odklonění od té
matu, aniž by museli čekat na ~dpovídající signál učitele. 

5. Práce na předmětu vyučování vždy zahrnuje i práci na 
sebeztvárněníjednotlivce (učitele a žáka), která je s tím spoje
ná, a práci na skupině. 

6. Komunikativní didaktika vyžaduje nasazení aktivit pod
porujících aktivitu a kooperaci. Skupinová práce, diskuse, 
metoda problémového řešení, projektové učení atd ... nesmějí 
zústat pouze programem (za pomoci alibi obrovského množ~ 
s tví látky a časového tlaku), ale musí být praktikovány.] eště za 
dosahem opatření, na které musí učitel myslet už při plánová
ní vyučování, stojí odvaha k flexibilnímu ztvárnění vyučování, 
které spočívá v přiměřeném ohledu na požadavky konkrétní 
komunikativní situace . 

. 7. Školaje zabudována do společenského okolí a má pro 
toto okolí i kvalifikovat. Proto musí být do školské komunika
ce vtažena i mimoškolní skutečnost. Aby bylo vúbec možné 
tento základní postulát vyučování uskutečnit, je brán v potaz 
i kurikulární výzkum a práce s učebními osnovami. U či tel zde 
má tyto možnosti a šance: 

intenzivnější práci s rodiči, která znamená víc než jen 
rodičovská sdružení, většinou pociťovaná jako zátěž, neboť 
jsou vedena neatraktivně 

zahrnutí pracovního světa do školních úloh 

kritické a odborné probírání aktuálních společenských 
problémú 
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Tato doporučení komunikativní didaktiky vyučovací praxi 
nejsou do pedagogiky zaváděna jako výsledky nejnovějšího 
výzkumu. Mnohé detailní poznatky o mezilidských vztazích 
a o poměru učitel - žák jsou prohlubovány a zpřesňovány ve 
výzkumu komunikace. Příslušný seminář by měl být dúležitou 
součástí profesní přípravy budoucích učitelú. 

V běžné školní praxi jsou tyto - vlastně staré - požadavky 
těžko použitelné. Ke změně v komunikativní oblasti nedochá
zí spekulativními školskými r'eformami či změnou řádu, ale 
tím, že jednotliví učitelé hodnotí kriticky v daných poměrech 
své spolunažívání se žáky a snaží se vnést do něho plnokrevný 
život. 

Poznámky: 

Srovnej Kóck, P.: Praxis der Unterrichtsgestaltung und des 
Schullebens, Donauwórth 1991, str. 98 

2 Srovnej Kóck, P.: Praxis der Unterrichtsgestaltung und des 
Schullebens, Donauwórth 1991, str. 100 

3 Srovnej Kantorková, H.; Kurelová, M.: Pojetí výuky, in: 
Pedagogika II, Ostravská univerzita 1993, str. 10-11 

4 Srovnej Muchová, L.: Úvod do náboženské pedagogiky, 
České Budějovice 1992 

5 Viz Kóck, P.: Praxis der Unterrichtsgestaltung und des 
Schullebens, Donauwórth 1991, str. 103 

6 Viz Kóck, P.: Praxis der Unterrichtsgestaltung und des 
Schullebens, Donauwórth 1991, str. 107 

7 Srovnej Kóck, P.: Praxis der Unterrichtsgestaltung und des 
Schullebens, Donauwórth 1991, str. 116 

8 Viz Scháfer in Popp: komunikative Didaktik, Weinham
Basel1976, str. 61 

/ 
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Spíše než obecným pojednáním o cdech učebního a vzdě
lávacího procesu chce být tato kapitola seznámením s princi
py a zásadami širokého didaktického směru, který má svúj 
počátek v sedmdesátých letech našeho století v prostoru ang
loamerické a švédské pedago~iky. Často je označován jako di
daktika kurikula nebo ještě č~stějijako kurikulární hnutí. Je 
spojen se jmény Meyer, Klafki, Winkel a Robinsohn. Jde o směr, 
který obecně didaktické teorie obohact"úe o vyzdvižení dúleži
tosti dobře formulovaných a do praxe didaktického jednání 
uváděných cílú, aniž by chtěl didaktiku redukovat na vědu o plá
nování učebního a vzdělávacího procesu. Tento směr zpúso
bil velký rozruch v evropské pedagogice, podle kurikulárních 
teorií byly revidovány mnohé učební plány státních škol, je 
předmětem dodnes trvající široké diskuse. Pro učitele nábo
ženství je zajímavý zejména proto, že je v pozadí nejnovějšíCh 
učebních plánů, pro předmět náboženství na státních školách 
v Rakousku, na které - v jen trochu modifikované podobě -
navazují naše učebnice náboženství. 

2 .1. Zásady teorie vyučování zaměřené 
. na učební cíle 

Vyučování zaměřené na učební cíle sledt"úe účelově-racio
nální organizaci vyučování, a to se zřetelem na optimální 
úspěch při učení pro co možná nejvíc žákú. Přitom akcentuje 
následt"úící procesy a rozhodnutí: 

1. Plánovánívyučováníje zaměřeno v první řadě na učeb
ní cíle (kvalifikace, schopnosti), nikoliv na obsahy učení či zna
losti látky bez souvislostí. 

Cílová rozhodnutí jsou ve vyučování orientovaném na učeb
ní cíle důležitější než rozhodnutí obsahová či metodologická. 
Při tomto způsobu plánování se tedy ptáme nejen: "Co má žák 
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vědět?", ale i: "Co si má žák s tímto věděním počít?" Poznání 
musí ústit v jednání! 

2. Primát cílového rozhodnutí však není dúvodem pro za
vedení praxe "účel světí prostředky", nýbrž je východiskem pro 
oboustranné púsobení cílú a obsahú, v němž má cíl další funkci 
pro další didaktická a metodická rozhodnutí a je neustále vy
staven zpětnému púsobení tlaku obsahú. Ty se dokonce občas 
prezentt~jí jako historicky společenská fakta, z nichž musí být 
jako dúsledek stanoveny cíle. Ty následně ovlivňují další orga-
nizaci učení. '\ 

Příklad: schopnost kritického přístupu k politické propa
gandě jako cíl, stanovený ve snaze reagovat na púsobení poli
tické propagandy v éře fašistické "třetí ňSe" či v socialistických 
státech. Otázka obsažená v takto formulovaném cíli zní: Jaké
ho jednání chceme dosáhnout vzhledem k daným obsahúm 
vzdělávání? Jaké chování je smysluplné a žádoucí? 

3. Toto vzájemné zpětné ovlivňování cílú a obsahú je zřej
mé už z toho, že každý učební cíl nutně vlastní tzv. stránku 
materiální, vztahující se na obsah a V)jádřitelnou otázkou: "Co 
se má učit?"- a stránku formální- vztahující se na jednání a vy
jádřitelné otázkou: ,Jak se má s naučeným zacházet?" 

4. Vyučování orientující se na učební cíle se nevztahuje jen 
na výsledky, ale i na proces. Rozdílná stanovení cílú vyžad~í 
rozdílné modelování učebních situací a metod, které se stáva
jí samy učebními cíli. Mají formu chování, kterého chceme 
dosáhnout vzhledem k zadaným úkolúm. 

To znamená, že cíli, o které se musíme permanentně sna
žit, jsou i takové jevy jako styl a cesta učení, schopnost naučit 
se učit, motivy učení, psychické stavy při učení, kooperativní 
učení, férová soutěživost atd. Žáci si osvojují určitou formu 
nejen kvúli konečnému efektu, ale proto, aby získali znalosti 
o vlastním učení a systematicky si osvojili určité schopnosti 
učení. 

5. Správně prováděné učení zaměřené na učební cíle klade 
dúraz na celkový rozvoj žáků v kognitivní, afektivní a instru
mentální oblasti chování. Žáky vtahuje do tvorby vyučování jako 
spoluplánovače či spolukontrolory vlastního učení. 
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6. Vyučování zaměřené na učební cíle klade důraz na po
stupnou precizaci udaných cílú, a to jak pro učitele, tak pro 
žáky. "Když člověk neví přesně, kam chce, skončí často tam, 
kam se vúbec nechtěl dostat," zní často citovaný výrok. 

7. Vyučování orientované na učební cíle plánuje přesně 
s ohledem na situační pozadí a v návaznosti na stav znalostí 
a schopností žáků. ' 

8. Vyučování zaměřené na učební cíle zdúrazňuje složku 
jednání při vyučování a snaží se o orientaci v praxi, a to prak
tickým jednáním žáků. j 

9. Vyučování zaměřené na objektivní cíle se snaží o objekti
vizaci učebních procesú a kontrol učebních úspěchů, pokud 
je vúbec kontrolovatelné chování možné. Žáci tak dostávají 
díky kontrolám provázejícím učební proces (formativní eva
luace) a kontrolám na konci učební jednotky (sumativní eva
luace) zpětnou informaci o svém pokroku v učení, učitel pak 
o kvalitě plánované výuky. 

Při zjištění deficitú počítá toto vyučování s podpůrnými, 
pomocnými či průvodními kurzy ve smyslu vnitřní diferencia
ce.1 

2.2. Vztah učebních cílů a obsahů 
a jejich konstrukce 

Učební cíl popisuje dosažený pokrok v učení, či dosažené 
rozšíření kompetencí žáka (např. nárúst znalostí, cvičení schop
ností), které: 
- jsou pokud možno zřetelně popsány 
- byly získány přímým pozorováním či společným vyrovnáním 

se s okolním světem 
zpravidla se dají přezkoušet jednáním 

Každý učební cíl obsaht~e: 
- komponentu materiální, vztaht~ící se na obsah (Co se má 

učit?) 

komponentu formální Qak se má s naučeným zacházet?) 
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Kvalita učebního cíle je určována jasností a zřejmostí, s ja
kou je formulováno očekávané jednání, Smysluplnost pomá
há k přesnému, věcně logickému plánování, zaměřenému na 
učební cíle a přiměřenost žákúm. Tím je skutečnou pomocí 
pro učitele. Žáky informuje o tom, jaké operace se od .něho 
očekávají v následujícím učebním procesu. 

Někteří autoři vedou spor o to, zda má být užíváno ozna
čení "učební cíle" či "vyučovací cíle".2 Zdá se, že tento spor je 
zbytečný, neboť obě označení popist~jí dvě strany jedné a té 
samé mince. Z pohledu u~itele se intence celé vyučovací jed
notky stává jeho vyučovaeí'm cílem, který ho zavazuje k určité 
organizaci optimální učební situace. Žáci si vyučovací cíl uči
tele přivlastňujíjako svi:lj učební cíl v případě, že přijmou učeb
ní nabídku učitele a uskutečňtljí-li žádoucí jednání, které lze 
prokázat a přezkoušet. 

Vzhledem k pojmúm osnovy či učební plány mají kuriku
lární učební plány svá specifika. Je to v podstatě objektivizova
ná nabídka, v níž jsou obsaženy: 

oboustranně se k sobě vztahtljící údaje o cíli a obsahu 

poznámky k organizaci učebních situací 

doporučení k přezkoušení příslušného úspěchu ve vyučo
vání 
Od učitele se očekává, že se bude umět v tomto plánu ori

entovat díky svým znalosteill o konstrukci kurikula a díky své 
odborné erudici. 

O formu uzavřeného kurikula se jedná v případě, že vyu
čování je předem proplánováno až do detailú. Naopak forma 
otevřeného kurikula je charakteristická tím, že údaje k orga
nizaci a přezkoušení dosažených cílú mají charakter doporu
čení. Typickými příklady otevřených kurikul jsou učební plá
ny pro předmět náboženství v Bavorsku a Rakousku. 

Učební osnovy jsou uspořádány v kurikulárním plánu sys
tematicky, předmětově. Didaktická rozhodnutí jsou určena 
prioritou učebních cílil. Tyto cíle se orientují jak na obsahy, 
tak na žádoucí jednání žákú. To vše má sloužit systematické 
výstavbě určité kvalifikace. 
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Přitom zejména Robinsohn upozorňuje na to, že neexistu
jí učební cíle bez učebních obsahi:L Obsahy je potom nutno 
volit nejen na základě jejich odborně vědeckého významu, ale 
i na základě jejich funkce ve specifických situacích veřejného 
i soukromého života. 

Dúležitá je otázka, jakou cestou jsou do plánu zařazovány 
určité učební obsahy. Jsou deduktivně odvozeny z "osvědče
ných" podání praktických učitelú a z údajú odborných věd. Tak 
například konstrukci bavorského učebního plánu pro před
mět náboženství předcház~a několik let trvající analýza obsa
hú, které byly až do té doBy náplní předmětu. Velká oblast ' 
nově formulovaných cílú a nových obsahú potom byla zfor
mulována na podkladě výzkumú v oblasti vývojové psycholo
gie, z níž za výchozí bod byla přijata osmistupňová identifikač
ní teorie H. Eriksona. V ideálním případě jsou učební cíle 
a učební obsahy zjišťovány podle těchto kritérií: 
- Empiricko-analyticky v kontextu historické a společenské 

celkové situace. 
Pomocí kurikulárních determinant žákú, společnosti a Od
borných věd ~e vyvozují z vymyšlených, do budoucnosti 
situovaných, životních situací a z očekávaného chování. 
Zkoumá se kvalifikace, kterou člověk potřebuje 

k úspěšnému zacházení se světem. 
Učební cíle a učební obsahy se tedy orientují na praxi, na 
situaci a na budoucnost. Jejich hlavním kritériem je tedy 
pragmatické hledisko použitelnosti. 
Protože životní skutečnost je stále vystavena neustálé 
proměně, je nutno učební cíle a obsahy kurikula neustále 
revidovat. 
Pro konkrétní plánování vyučování jsou kvalifikace zjištěné 
v kurikulu převedeny na přehledné učební cíle a obsahy 
realizovatelné ve vyučování. 

- Dúležitáje připomínka, že změna oproti učebním plánúm 
zaměřeným na látku je zde především v metodické oblasti. 
Spočívá v odvrácení se od převážně receptivního vyučová

. ní k vyučování zaměřenému na jednání. Uskutečnění 
vyučování zaměřeného na učební cíle tedy stojí a padá se 
změněným didaktickým kladením otázek. 1 
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2.3. Formulace učebních cílů a obsahů 
v náboženské výchově 

Vzhledem k tomu, že naše současná situace v náboženské 
výchově se nalézá v období pokusů o formulaci cílů a obsahů 
pro nejrůznější oblasti náboženské výchovy od nejširší evange
lizace až po katechezi ve společenství církve, dá se očekávat že 
doba, v níž se bude moci učitel náboženství opřít o zaručenou 
koncepci, je od nás vzdálená. Cesta k nfbude trvat jistě něko
lik let. 

Pod!vejme se proto, jak postupovali naši kolegové v zahra
ničí. O konstrukci otevřeného kurikula se přitom opřeli v Ba
vorsku.3 Až do té doby užívaný rámcový plán měl podobu, 

. kterou u nás znala už generace poválečných katechetú. Byl de
finován zhruba čtyřmi oblastmi závazných obsahú. Postavení 
učitele se zde dá charakterizovat pomocí následujícího obráz
ku: obr. č. 1: 

Bible 

Učení víry 
katecheta 

Modlitba + liturgie 

Křesťanský život 

obr. č.2: Nově vzniklý rastr kurikulárního plánu vypadal takto: 

Učební Učební Vyučovací Kontrola 
cíle obsahy postupy učebních cílů 

Závazné Alternativní Dané jako Dané jako 
nebo dané návrhy pomoc ke 

v příkladech zjištění 

zda žáci 
dosáhli cíle 

27rastru je patrné z~~t::n[cílů, ()bsahú i postu:E(l. Plán múže 
být čten zleva doprava (směrem od cílú kjejlch konkretizaci 
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a kontrole) nebo naopak zprava doleva (od navržených učeb
ních postupú přes obsahy k cílúm). ] edna oblast vždy inter
pretuje a precizuje všechny ostatní. Takto sestavený plán má 
tu vy1wdu, že je blíže praxi a je jednodušeji realizovatelný. Má 
ovšem i řadu nevýhod: 
- jeho vnitřní koncept není zjevný z formálního rastm, učitel 

musí být předem seznámen s jeho principem. 
- Plán nezavazuje učitele k používání určitých knih, učebnic, 

či pomúcek.Je věcíprofesionalityučitele, aby si volil ty správ
né. 
Vzhledem k situaci učitele bychom graficky mohli kuriku

lární plán znázornit takto: obr. č. 3: 

Co se vlastně tedy stalo s púvodními obsahy? Z plánú samo
zřejmě nevymizely, byl jim vymezen dúležitý prostor vedle dal
ších oblastí, které také ovlivňují: obr. č. 4: 

Bible Katechismus Liturgie Křesťanský 
život 

\ /v v 
Učební Učební Učební Kontrola 

cíle obsahy postupy cílú 
~ t ,/~ 

\ o Potřeby žákú I o Společenské danosti 
o Potřeby změny postoje 
o Učební proces 
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Přitom oblast obsahú je, jak z obrázku patrno, obohacena 
o nová témata. Jejich nábožensko-pedagogické zdúvodnění 
nalezneme v obecné nábožensko-pedagogické teorii, zejmé
na v pojednání o socializačním a identifikačním procesu. Pro 
tuto chvíli jen zdúrazněme, že za základ formulace nových 
obsahú v náboženské výchově, které vycházejí z životní skuteč
nosti, ze základních potřeb a základnfch zkušeností dítěte, je 
často přijímán Eriksonúv model procesu hledání identity. 4 

Přitom plán k uskutečnění požadavku, aby byly dostatečně 
"'- . , vážně brány v úvahu základní potřeby žákú, používá několika 

rovin; 
1. rovina principu vyóěru cílú, obsahú a vyučovacích postupú 
2. rovina impulsů k senzibilizaci učitele 
3. rovina interakčního principu r Náboženská výchov<~: II.J:á dia1ogickOJl_strtlkt;_11D:l,_Neboť lid

I skévzděláníje vše~becně interpersonální proces. To zname
ná na jedné straně: žáci musí být přijímáni ve své individualitě, 
s přihlédnutím ke své zralosti a ke své lidské svobodě a zodpo
vědnosti (zvlášť se zřetelem na osobní rozhodnutí k víře) a svý
mi názory a otázkami mojí spoluutvářet vyučování. Na druhé 
straně je tím řečeno, co je c:Q~m náboženské výchovy: uschop
ňova:t_Il11adé lidi více a více k dialogu s jejich bližními a s Bo
hem. 

Tento cíl je tím bohatší, čím více děti zažívojí samy sebe 
jako partnery učitele. Jejich vlastní život, oni sami, se stávají 
druhým ústředním bodem elipsy, jejímž prvním ústředním 
bodem je víra církve. Mezi těmito dvěma ústředními body se 
odehrává interpersonální děj. 

Žáci se tak svými veškerými životnímr osudy stávají sami 
"obsahem" náboženské výchovy . 

. Jestliže budeme mít dostatečně na zřeteli tyto dva aspekty 
(obsah- žák a obsah -víra církve), a to v jejich vz<fjemném vzta
hu, vyhneme se opakování chyb, kterých se v minulosti dopouš
těli naši zahraniční kolegové. Náboženská výchova nebude 
pasívně přejímat pouze rúzná módní témata. 

Náboženská pedagogika vychází z toho, že personální dění, 
které je postupem doby zpevňováno a v obsazích křesťanské 
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tradice často dogmatizováno, může být přeloženo zpět do ak
tuálních situací a spojeno tak s konkrétní osobou a s osobní 
zkušeností. 

Náboženská výchova hledá takové situace, v nichž je růz
nými postavami z historie objevována víra a v nichž tutéž víru 

· mohou žáci živě prožít. Hledá situace, f!e kterých se člověk 
rozhoduje pro víru, potýká se s ní nebo ji zvah[je či potvrzuje. 

Člověk nemusí skutečnosti porozumět napoprvé. Porozu- ·"·· 
mění múže být poznenáhlé. To musíme předpokládat i u dě-
tí. Náboženská výchova proto otevírá víru poznenáhlu, poma-
lu, podle principú fu111famentálnosti, elementárnosti, exem~ 
plárnosti. 

Navíc počítá s tím, že P!'() jednotlivé věkové stupně jsou 
charakteristické specifické zájmy a potřeby. Během prvních 

. školních lét se soustředí na elementární vhledy, směry, schop
nosti a techniky ke křesťanskému pochopení a zvládnutí živo
ta, ve středním školním věku zohlední věcné zájmy dětí a je
jich vědychtivost, po 12. roku věkujdou do středu zájmu čím 
dál víc otázky a problémy spojené s porozuměním sám sobě. 

Cítíme, že vyvážit takový plán co do obsahú není vl!bec 
jednoduché. Pro ilustraci si V)jmem~me 12 oblastí, které se 
rozhodla přezkoušet v kurikulárním plánu bavorská komise: 

- svět jako úkol 
- setkání s Biblí 
-obraz Boha 
-výchova k modlitbě 
- formace svědomí 
-základní zkušenosti 
- sebehledání (život s druhými) 
- společenství 
- život ze svátostí 
- obrazJežíše 
- ideál, vzor 
- ostatní náboženství 
V některých případech mají tyto oblasti spíše teologický 

akcent (např. obraz Boha, život ze svátostí), jindy spíše antro
pologický akcent (základní zkušenosti). 
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Podélné prúřezy učebního plánu musí zohlednit tyto ob
lasti ve všech čtyřech polích. V příčném prúřezu jsou cíle a ob
sahy jmenovaných oblastí spojeny s dalšími oblastmi. 

Podélné prúřezyvšemi ročníky učebního plánu z pohledu 
vyváženosti obsahů oboru, z pohledu nabídky látky a z pohle
du formulace cílú a obsahú jsou pomůckou pro odbornou 
komisi, zvláště v případě, že plán ~á formu spirálovitých os
nov, které se na rozdíl od osnov lineárních k určitým oblas
tem neustále vracejí a nově je rozvfjejí. Pro praktické učitele 
nebývají zveřejňovány. 

HIERARCHIE, TAXONOMIE A OPERACIONALIZACE 

UČEBNÍCH CÍLŮ 

Podívejme se nejprve na nejběžnější hierarchii učebních 
cílů,jakje znázorněna na následl"úícím obrázku: 

Obr. č. 5 

u 
u 

...>( 
~ 

b 
Vl C) .o u 
~ ...>( s ·= Normativní ~ 

ll) c; b :2 .... o. cíle Vl >u .o 'u o ::s ... ol ... o. Vl ·:::: <l.J 

s c; '-' >u .5' o. o :g ~~ Hrubé ::l o. ... 
·~ = cíle "' 

C) 

Vl "' ,:;:.,. c; 'J3 '-' .o "' "' .5' ;c: •::S 
:2 .... >N 

o. o:l ·a 
<I) 'u Jemné :::: "' 

cíle 



2. Cíle učebního a vzdělávacího procesu 39 

Vůdčí cíl: Nejvyšší pedagogický cíl společnosti, např. 
životní zdatnost, schopnost zodpovědného 
nakládání s lidskou svobodou ... 

Normativní cíle: Zpřesňují -~[ov( oblasti., __ ve kterých budou 
uskutečňovány pedagogické úkoly. Mohou 
p_fes<~:J:l()\Tat různé obory, zčásti mohou být 
_Y3_~<l~eny k určitému oforú: 

Hrubé cíle: Popisují jednoznačně, ale nikoliv do detailú, 
~~!~dky_1,~r_g"--o které usih~eme. Jsou formu
lovány PI~Q_"l.lJ.:{:!t2~.oblast větší učební jednotey. 
Zpravidla se nacházejíy_rgS:gf!z<:>vých učebních 
osnovách. · ... - -- ---- --- ---> 

Jemné cíle: Zoperacionalizované _tl_{:ební cílejedné_u~í 
i~c!nolk.Y· Nejsou obsaženy v plán~l,}e]ich přes
ná formulace je "._korg_p_~~IJ,~i_ l:l.~g~~:.. 

Z uvedeného však nevyplývá, že by vyučování mělo ustr
nout na členění učebních cílú a na jejich konkretizaci. Nao
pak, žákúm musí nabídnout i učební sitg_<tc::e~_k.t_er(podp<:)]:·_t~f 
-~el1zgy~j~.Qnání, a tím_l1JJ:lOŽň'L~í p<:Jchopit souvislosti nauče
_J2ýc4___clilčí ch.sch.o.pností. 

Řekli jsme na začátku, že v kurikulárních plánech jde o \rý
stavbu určitých kvalifikací pro život dítěte. Tyto kvalifikace jsou 
v kurikulární teorii přesně popsány. Snaží se o pochopení cel
kú jednání v jejich vnitřní výstavbě a v jejich vzájemné podmí
něnosti. Jsou většinou vystavěny hierarchicky a podle tří ob
lastí lidského jednání: kognitivních, afektivních a instmmen
tálních. Pro učitele mají charakter formálních dělících krité
rií a slouží k jeho lepší orientaci. Je pochopitelné, že je nemú
že prostě odečíst z tabulky a jednoduše na žácích vyžadovat. 
Naopak, děti musí vést k celistvým výkonúm, které odpovídají 
skutečnosti. 

Uveďme si podrobný případ taxonomie učebních cílú, kte
rá se snaží.?_~~EQ.tádápLp,gdle stUJ_kňú nám..čnostLa...po.dle-q]J"," 
!astfli~_s_k_éfio}édiláňTJe.základem bavorských učebních plá-
~~-

viz tabulka č. 1: 
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Tabulka podle: 
P. Kéick, Praxis der 
Unterrichtsgestaltung 
und des Schullebens 
Donauwéirth,l99l,str.83. 

VĚDĚT UMĚT POZNAT HODNOTIT HODNOTIT 
Znalosti Jednání Problémy Stanoviska Postoje 

Náhled (do výse- Schopnost Vědomí Otevřenost 

ků vědecké ob- označuje obecně znamená: Proble-
lasti) dovednost, která matická situace se Zájem Sklony 
Přehled( o souvis- umožňuje jedná- chápe v jejich 
!ostech - první ní podle pravidel důležitých aspek- Otevřenost 

kontakt s vědec- tech 

I kou oblastí 

Znalost, vyžaduje Dovednost vyža- Úsudek zname- Pozornost i 
' 

silnější diferen- duje vybroušení, ná:Je nalezeno či 
I 

Připravenost I 
Radost 

ciaci obsahů a umění bez náma- vypracováno ře-
zdůraznění sou- hy šení problému Vysoké pomoci 

vislosti ocenění 

Osvojení znalostí Ovládnutí zna- Pochopení zna- Láska 
jisté a samostatné mená jisté a sa- mená: Je pře-

Úcta disponování s co mostatné dispo- zkoušeno a popří-
možná největším no vání osvoje- padě uznáno ře- Rozhodnost 

počtem dílčích ným systémem šení problému Nadšení 
informací a sou- jednání 
vislostí 

instrumentální Vztah Vztah 
oblast jednání k hodnotám k jednání 

Kognitivní oblastjednání Afektivní oblastjednání 
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O co nyní pújde v procesu operacionalizace ve vyučování 
zaměřeném na učební cíle? 

Vúdčí, normativní a hrubé cíle jsou zpravidla formulovány 
abstraktně, jsou P.?Pisovány pomoqí rozsáhlých komplexních 
popisú jednání. Zák k jejich usklÍtečnění potřebuje návod 
a přesně popsanou učební situaci. Učitel, jehož úkolem je 
operacionalizace, musí dbát na násled"Lúící zásady: 

1. Operace (jednání), které od žákú očekávám, musí být 
popsány zřetelně a konkrétně, aby žáci bezpečně věděli, co 
mají dělat, bez dalšího vysvětlování. 

2. Musí být přesně popsána učební situace, v níž se má 
očekávané jednání uskutečnit: musí být ")jmenovány pod
mínky a prostředky, s jejichž pomocí mají žáci pracovat. 

3. Musí být stanoveno hodnotící měřítko, podle kterého se 
zkouší, dokáží-li žáci provést očekávané jednání. 

Příklad: žáci mají popsat sled událostí Poslední večeře pod
le podání jednotlivých evangelistú, porovnat, o kterých udá
lostech referují shodně a ve kterých se liší, a hledat vysvětlení 
pomocí účelu, ke kterému byla rúzná evangelia sepisována. 

Z krátkého ,výkladu pojmu operacionalizace učebních cílú 
je jasné, že operacionalizovaný cíl je vlastně jemný cíl v hierar
chii cílú. Jeho formulace a uskutečnění je záležitostí konkrét
ního učitele. To na učitele klade velké odborné nároky. Je proto 
kromě jiného potřeba, aby si byl vědom i hranic a omezení, 
na něž při tomto procesu narazí. Některé z nich ")jmenuje
me: 

1. Kurikulární osnovy obsahují učební cíle zaměřené na 
výsledky. Nárok na učitele spočívá pouze v tom, aby pro zvlášt
ní situaci svých žákú, kterou zná pouze on, změnil zaměření 
cílú. Místo na výsledky je zaměřuje na učební proces. Výkony, 
které mají žáci uskutečnit během hodiny, musí přesně popsat. 

· 2. Z toho plyne, že i v paralelních třídách, které se řídí stej
n)mi osnovami, musí být prúběh hodin rozdílný, neboť se zde 
liší- díky rúzným podmínkám- učební situace rúzných tříd, 
a to se samozřejmě musí projevit v didaktické analýze učitele. 
Účelem zde není nivelizace vy'konújak v jedné třídě, tak mezi 
třídami navzájem. 
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3. Zoperacionalizovatelné u<}hní cíle popisují viditelné 
a měřitelné chování. Chování, které není vidět a jež nelze měřit, 
jako např. chování popsané afektivními učebními cíli, není 
zoperacionalizovatelné! 

4. Rozklad učebních cílů na jednotlivá jednání musí být 
ohraničena formulací smysluplného jednání. To znamená, že 
se musí jednat o celek, jehož smysl a účel žáci dopředu pozna
jí, ne o jednotlivé úkony, jejichž smysl dětem uniká. 

5. Toto zřetelně popsané smysluplné jednání musí zůstat 
pro žáka v nadřazených souvislostech učebních cílú a v kom
plexních jednáních jako skutečně prožitelné. Musí vždy uka
zovat směrem od školní, umělé skutečnosti, ke skutečnosti ži
votní. A musí počítat s tím, že ovládání dílčích úkonúještě žáky 
nekvalifiktůe k ovládnutí celé životní skutečnosti. 

6. Ve vyučovací hodině mohou být uskutečněny zoperacio
nalizované učební cíle jen v omezeném počtu! 

7. Kurikulárně formulované osnovy nemohou ubírat učite
li na flexibilitě a kreativitě. Zejména afektivní a sociální učeb
ní cíle, které jsou protiváhou vť:tči formalistické tendenci ko
gnitivních a instrumentálních cílú, jsou velmi závislé na práci 
s konkrétními třídami. Tím je ovšem velmi rozšířen okruh 
požadavkú a učitel je nucen k řadě omeztůících opatření, aby 
vúbec byl schopen zachovat časový sled osnov. 

Významným prvkem je zde princip pří1dadu, pomocí ně
hož si učitel vybírá z učebních cílů osnov takový, který je zvlášť 
vhodný k tomu, aby byly získány základní znalosti a dovednos
ti, pochopeny základní souvislosti atd. Při vyoěru je dúležité 
kvalitativní hledisko. Platí zde zásada dúkladné práce s méně 
tématy, která ale žáka uschopní k tomu, aby se dokázal samo
statně vyrovnat s požadavky obdobných učebních cíliL K výbě
ru je užíváno principu elementárního, fundamentálního are-' 
prezentativního. Podle kvantitativmno hlediska múže učitel 
některé učební cíle, nacházející se na rúzných místech osnov, 
svazovat do jedné vyučovací jednotky. 

8. Operacionalizace ve vyučování vede od " učení naslepo" 
k problémovému sestavení témat za účasti žáků. Žák by tak 
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měl na základě prezentace předmětu chápat sestavení problé
mú, měl by formulovat své ~zky, hypotézy i možnosti jedná
ní. 

9. Je dobré, je-li při tom všem zaručena jasnost označení 
cílú přijímaných z osnov a diferenciace mezi cíli a dílčími kro
ky ve vyučovací hodině. Je to záležitost srozumitelnosti písem
ných příprav učitele pro eventuální pozorovatele hodiny, ale 
i záležitost dorozumění se se žáky. 

V následující části si ukážeme, jak lze tyto principy apliko
vat pro předmět náboženská výchova. 

HIERARCHIE, TAXONOMIE A OPERACIONAUZACE UČEB

NÍCH CÍLŮ PŘEDMĚTU NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 
A 

Již v předcházejícím textu jsme si zvolili za příklad aplika-
ce otevřeného kurikula pro předmět náboženství postup ba
vorské plánovací komise na konci sedmdesátých let. I pro naše 
podmínky je jasné, že před formulací osnov musí být sjedno
cena stanoviska všech zúčastněných. K takovému příkladnému 
vypořádání došlo například na Wúrzburské synodě v r. 197 4, 
jehož projevem bylo nalezení a formulace cílového spektra pro 
náboženskou výchovu ve státních školách. Pro plánovací ko
misi se potom rozumělo samo sebou, že právě toto cílové spek
trum se stalo vúdčím cílem ve smyslu kurikulárního plánu. 
Abstraktní stupeň tohoto vúdčího cíle pouze podrobila kon
kretizaci na rovině normativních cílú. Přitom byly brány v po
taz rúzné druhy škol a rúzné podmínky v jednotlivých roční
cích. Čtyři vúdčí cíle formulované synodou zněly takto: 

I. Náboženská výchova probouzí a reflektuje otázky po Bohu 
a umožňuje dát na ně odpověď. 

II. Náboženská výchova uschopňuje k vytvoření důvěrného 
vztahu ke skutečnosti víry. 

m. Náboženská výchova Uschopňuje k osobnímu rozhodnutí 
se pro víru. 

IV. Náboženská výchova motivuje k náboženskému živohi. 

r, 
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Z uvedeného je patrné, že tyto cíle nejsou určeny v prvé 
řadě obsahově, ale že podst~ý akcent leží v jejich procesním 
charakteru. Náboženská výchova má žáky učinit pozornými na 
cestě zvládání jejich života, máje uschopnit kjeho pochope-
ní. 

Komise pro národní školu (odpovídá našemu 1. stupni ZŠ) 
vyšla z názoru, že nejprve se děti mají otevřít pro vnímání svě
ta, který je jim často neznámý. Mají začít oceňovat, že tento 
pohled na svět z hlediska náboženství a víry není nic cizího 
a vzdáleného od života. Pod tímto centrálním požadavkem jsou 
potom formulovány další cíle. Ani ty nemohou být ještě tema
tizovány v jednotlivých hodinách. Představují "střechu", pod 
níž jsou jednotlivé hodiny uspořádány. 

Pro děti ve věku ll - 15 let byly normativní cíle formulová
ny takto: 

Náboženská výchova má sloužit posílení identity žákú, být 
pomocí při orientaci ve víře, zprostředkovat pomoc k rozhod
nutí k víře a k životnímu vedení a má žáky motivovat ke kritic
kému nasazení se pro společnost. Z tohoto pojetí vyplývají čty
ři normativní cíle: 

schopnost vyrovnat se z křesťanského pohledu se životními 
otázkami a se základními otázkami lidské existence (viz bod 
La IV. závěru synody) 
schopnost porozumět výrazovým formám církevního života 
(viz bod III. a IV. závěru synody) 
schopnost vyrovnat se s výpověďmi a požadavky biblické 
zvěsti a křesťanské víry (viz bod II. závěru synody) 
znalost stěžejních bodú církevní historie (bod III. závěru 
synody) 

Taxonomie učebních cílú na rúzné roviny kognitivní, afek
tivní a psychomotorické oblasti byla plánovací komisí respek
tována při formulování hrubých cílú a jejich rozdělení do os
nov pro jednotlivé typy škol a pro jednotlivé ročníky. K posu
nu zde došlo zejména u tzv. vzdělávacích těžišť v jednotlivých 
ročnících. Např. 1. třída klade dúraz na "vhledy", na "otevře
nost, sdílnost a zájmy", stejně jako v oblasti hodnot na "úctu 
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a radost". Těžištěm např. 7. třídy je pojem "připravenosti", tedy 
dispozice kjednání, a "znalosti". 

Dúležitým předpokladem pro operacionalizování cílú na 
úrovni jednotlivých vyučovacích hodin bylo přijetí mnoha 
nových vyučovacích postupú do hodin náboženské výchovy. 
Múžeme uvést jejich přehled v následtúícím obrázku: 

Obr. č. 6: 

I 
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---Podle: Stengelin W., Scheurer H.: Arbeitshilfen zur Ein-
fúhrung in den Curricularen Lehrplan fúr das Fach an Grund 
und Hauptschulen hi Bayern, Múnchen 1977, str.55. 

Pří1zladem operacionalizace hrubých cílú múže být násle
dující ukázka. 

Osnova pro 8. třídu obsahuje i následující část: 
Cíle Obsahy Vyučovací děj 

Poznání různých 7. Proč se lidé modlí 
zpúsobú křesťan- 7.1. Modlitba- zrcad-
ské modlitby lo rúznosti lidského 

života 

Modlitba pouze 
v hraniční situaci 
života nebo mod
litba jako výraz ži
té víry nového ob
rácení se k Bohu 

Magie 

Obchodování 
s Bohem 

Rozhovor o příkla
dech rúzných forem 
modlitby (např. film 
"Modlitba jako obrá
cení") 

Příklady modlitby, 
které jsou užívány 
ve strachu, nouzi 
zoufalství, jejich 
púvod a analýza. 

Učitel stojící před úkolem zabudovat tuto část učebních 
osnov do vyučovací hodiny musel vzít do úvahy kromě obsa
hú, které navrhovaly osnovy, i antropologické předpoklady a so
ci o - kulturní předpoklady, které se vztaht~jí ke konkrétním 
žákům určité třídy. Na základě této analýzy stanovil čtyři jem
né cíle pro vyučovací hodinu: 

žáci si mají utvořit vlastní názor na modlitbu 
žáci se mají pokusit přes vzájemné těžkosti navz<ijem hovořit 
o modlitbě 
ž~kúm se má ozřejmit, proč se lidé modlí a za co se modlí 
žáci se mají otevřít skutečnosti, že modlitba nemá měnit 
obtíže a těžko'sti, ale múj postoj k nim 
Na následujícístránce se podívejme, jak vypadala písemná 

příprava na tuto vyučovací hodinu. 



Vyučovací obsahy Jednání během 
vyučovacího děje 

Žáci si mají 13-k často se modlí žáci v naší třídě? 
utvořit svůj Casto 25%, občas 65%, nikdy 10%. Vyhodnocení 

11) I vlastní názor Tímto zjištěním již bylo mnohé děti dotazníku 
ve třídě překvapeny . na modlitbu 

Žáci se mají Někdo má strach, že se zesměšní, Cvičení vcítění ve 
, pokusit přes když se přizná k tomu, že se modlí. formě partnerského 

r: I vzáj~mné t~~- Také dospělí mají problémy, když rozh~vo~ ' 
kosti h.ov~nt mají hovořit o modlitbě. Skupmova prace 
o modhtbe Výklad učitele jako 

uvedení do děje 

Žákům se má Dotazník ukázal jasně: Lidé se modlí, 
Rozhovor se všemi r·. ozřejmit, proč když chtějí být zbaveni pocitu viny, 

žáky 0 1 I se lidé mod- když neví, co mají dělat, když po-

I 
L-j 

lí a za co se třebují pomoc, když chtějí hovořit 
modlí s Bohem atd. 

Žáci se mají Varhanní hudba: Dětem jsou před- 1 M d't t. , . v , 

v, k v d v v ... hv d t' e I a IV111 CVIceni otevnt s utec- staveny ve vety, o jeJIC z mou ros I 
nosti, že mod- mají během poslechu hudby pře-
litbanemámě- mýšlet: "Skutečné štěstí neleží v při-
nit obtíže a těž- jímání, ale v dávání." "Mnohé, co je 
kosti, ale mť~ důležité v očích člověka, je nedůle-
postoj k nim žité v Božích očích." 

Prostředky 
Metodické 

kroky 

Folie na zpět- Motivace 
ný projektor a postavení 
s výsledky do- prvních otá-
tazníku ze k 

Skupiny zapi- Pochopení, 
sují výsledky jak je posta-
na folie ven problém, 

~oz průběhu 
učovací ho-

diny 

Folie Pokus 
. s výsledky o řešení 

dotazníku 

Magnetofonová I Prohloubení 
nahrávka var-
hanního kon-
certu 

h!J 
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~ 
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Uvedený příklad naznačil, že v procesu od učebních osnov 
k přípravě jedné vyučovací hodiny prochází učební cíle někQ
lika filtry. A sice osobností učitele, osobností žáka a situačními 
podmínkami. 

Názorně to ukazuje následující obrázek: 
obr. č. 7: "--... 

Rovina hrubých cílů 

1. filtr: Žák 

2. filu·: Učitel 

3. filtr: Situační podmínky 

Poznámky: 

2 

4 

1 Srovnej Peter Kock: Praxis der Unterrichtsgestaltung und des 
Schullebens, Donauworth, 1991, str.77 

Srovnej W.H.Petersen:Lehrbuch Allgemeine Didaktik, 
Múnchen, 1989 

Srovnej W.Stengelin, H.Scheuerer:Arbeitshilfen zur 
Einfúhrung in der Curricularen Lehrplan fúr das Fach 
Religion an Grund- und Hauptschulen in Bayeru, Múnchen, 
1977. 

Srovnej L.Muchová:Úvod do náboženské pedagogiky, 
Č. Budějovice 1992 

Srovnej Peter Kock:Praxis der Unterrichtsgestaltung und des 
Schullebens, Donauworth, 1991, str.85 

/ 
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3. Didaktické meťody 
Tak jako se liší rúzné didaktické školy v názoru na šíři před

mětu didaktiky, ani v otázkách metod a jejich členění není mezi 
rúznými odborníky shoda. 

Jisté je, že obě strany účastnící se procesu výuky (učitel i žá
ci) musí disponovat určitou metodickou kompetencí. Ta spo
čívá ve schopnosti pracovat, spolupracovat a domlouvat se cí
leně, samostatně a za respektování institucionalizovaných rám
cových podmínek vždy v nových, nikdy přesně předvídatelných 
situacích. 1 

Na konkrétní podobě určité metody přitom mají velkou 
účast samotní žáci. Ze strany učitele můžeme jmenovat řadu 
předcházejících vlivú na jeho současnou volbu metody: 

teoretické vědomosti o vyučovacích metodách 
dřívější zkušenost (ať už jako žáka, či jako učitele) 
odborně -metodická mtina 
osobní inklinování k určitému typu metod 

K tomu přispívají ještě nadřazené faktory jako světonázo
rové a politické přesvědčení učitele, jeho struktura osobnosti, 
fYzická a psychická konstelace, komunikativní schopnosti, zá
kladní postoj kpovolání, institucionální rámcové podmínky 
apod. 2 Meyer navíc uvádí postřeh o začátečnické didaktice (kte
rá je řízena akademickou teorií začínajícího učitele), zkouš
kové didaktice (která je zaměřena na kontrolu úspěchu učení 
a řídí se nejrúznějšími recepty) a didaktice profesionální (spo
čívající v mtinním jednání opírajícím se o každodenní zkuše
nost).I 

Vidíme, že je ve hře tolik faktorú, že od žádné teoreticky 
popsané metody nemůžeme očekávat spolehlivé púsobení 
podobné vztahu příčina - následek. Múžeme se proto občas 
setkat s odsouzením metod např. otevřeného vyučovacího 
konceptu. Vina je dávána metodě. Přičemž zklamaní učitelé 
nepostřehli, že metody zavedli vlastně direktivně, aniž by brali 
v potaz dosavadní zkušenosti a schopnosti dětí v tomto zpúso-
bu práce. · 
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~ 

3.1. Pojem metoda ve vyučování 
Etymologicky má toto slovo svůj původ v řečtině. Metho

dos přeloženo do češtiny znamená cesta k něčemu. Jednodu
chá definice: Metoda obecně označuje cílené jednání a postu
py, které se uskutečňují podle určitých pravidel.3 

Dalšími pojmy, které je dobré rozlišovat jsou: 

Metodika vyučování, kterou můžeme definovat jako "sou
hrn organizačních a průběhových forem cíleného vyučování 
a učení". 4 

Metody vyučovátú jsou formy a postupy, ve kterých a díky 
kterým si učitel i žáci osvoj1.~í za rámcových podmínek přírod
ní a společenskou realitu, která je obklop1.~e.5 

Metodické jednám učitele i žáků se skládá z cílené práce, 
sociální interakce a chápání smysluplnosti tohoto jednání. 

V praxi s.e setkáváme s různou šíří pojetí pojmu metoda. 
Učební texty se potom vlastně vyčerpávají klasifikací metod 
podle určujících hledisek různých autorů. Např: v učebnici 
pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity najdeme 
5 hledisek, podle nichž jsou metody rozděleny do 26 rúzných 
skupin.6 

V nejběžnějším významu označují metody opatření k co 
možná nejefektivnějšímu zacházení s učebními předměty a ži
votními situacemi,jakg např. určité sledy učebního procesu či 
sociálních a akčních forem, ale i metodicky zaměřený celkový 
koncept jedné vyučovací hodiny. Zvláště v posledních letech 
je často propagován názor, že vyučovací metody nejsou pouze 
prostředky řízení učení, nýbrž jsou i prostředky ke zpřístup
nění samotného jevu vyučování a tím i plánovaného meta-vy
učování. Cílem takové odborně metodické snahy je, aby se děti 
;,naučily učit", aby získaly metodickou kompetenci kjednání 
všeobecně. Tohoto cíle však není dosaženo v okamžiku, kdy 
zvládají určité techniky, aie až tehdy, podaří-li se jim kriticky 
metod používat. 

lmplikačtú souvislost vyučovacích metod. Tento pojem zdů
razňuje tvrzení, že k metodickým rozhodnutím nedochází při 
plánování vyučování izolovaně. Vzájemně se zde ovlivňují cíle, 
obsahy a metody vyučování. Jistě by bylo vy1wdné, kdyby bylo 
možno zjistit zákonité vztahy mezi těmito složkami. Podle Koc-
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ka7 múžeme určit následující vztahy vyučovacích metod k ostat
ním oblastem podílejícím se na vyučování: 

1. Poznatky z vývojové psychologie 

2. Poznatky z psychologie učení 

3. Technicko-organizační předpoklady (prostory, média, ná-
stroje ... ) , 

4. Společenské a politické pozadí 

5. Pluralita existujících názorú a metod obsažených v infor
macích o obsahu 

6. Pozadí učebního procesu (hromadné sdělovací prostředky, 
mobilita, tempo) 

7. Věcně logická hlediska (každá věc má v sobě svou metodu, 
jen jejím prostřednictvím nalezneme k věci přiměřený 
postoj) 

8. Učební cíle vyučování 
9. Učitel ajeho chápání povolání, jeho zájmy, které řídí 

poznatky ajednání,jeho motivace k vyučování, jeho vlastní 
znalost metod ... 
Tyto souvislosti mohou přinášet řadu konkrétních podně

tú pro metodická rozhodnutí učitele. Například základ vývo
jové psychologie a psychologie učení je postaven na otázce, 
jaké schopnosti k učení žáci vlastní a jakých by mohli dosáh
nout. Upozorňuje ria to, že skutečně seriózní učební strategii 
si je schopno dítě osvojit nejdříve ve věku kolem ll let. Výzku
my ukázaly, že vyučování zaměřené na žáka vykazuje horší vý
sledky u bojácných dětí. Rozhodne-li se tedy učitel pro tuto 
metodu práce, musí žáky zacvičovat postupně, aby nedošlo 
u bojácných dětí k negativním efektúm. Psychologie učení do
poručuje spíše věrnost stálým metodám a podmínkám učení 
a varuje před permanentním střídáním metod. I pro použití 
metod totiž platí poznatky o púsobení proaktivního a retroak
tivního útlumu. Známými dúsledky příliš častého měnění 
metod jsou nadměrná únava a otupení. Aktivita žákú se mění 
v lajdáctví postrádající hloubku. Citlivé respektování si zaslou
ží i aktuálnost prostředí konkrétní třídy. Ani dva žáky nelze 
beze zbytku srovnávat. Jako problematické se jeví i tzv. vzoro
vé hodiny, ve kterých se učitel snaží přihlížejícím předvést co 
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~ 
největší množství různých přístupťL Mohou tak získat mylnou 
představu o tom, jakou zátěž jsou děti schopny unést. Ta "vzo
rová" se většinou nedá snést déle než právě tu ukázkovou ho
dinu. 

Dimenze metodického jednání při vyučování.· Ať se snaží
me metody klasifikovat podle jakéhokoliv kritéria, dospějeme 
vždy nakonec ke zjištění, že přiřazujeme různé kombinace 
metod k různým vyučovacím a učebním situacím. Z praktic
kého hlediska se zdá výhodné rozčlenit je podle rozměru, v ja
kém zasahují rúzně velké vyučovací situace. Tento zpúsob je 
používán především v německy mluvících oblastech.8 Rozlišu
je celkem 3 rozměry zasažení: 

I. - velké vyučovací formy (přímé a otevřené vyučování) 
- vyučovací koncepty (vyučování zaměřené na žáky, ko

munikativní koncept ... ) 
- obecné vyučovací formy 

Tato oblast se uskutečňuje pomocí metodického jed
nání púsobícího v menších rozměrech: 

II. - artikulační formy vyučování či vyučovacích krokú 
- sociální formy vyučování 
- akční formy vyučování 

Oba rozměry jsou zasaženy poslední rovinou: 

III. - didaktické principy, které je při každém metodickém 
rozhodnutí potřeba vzít v úvahu 

N ezatěžt~me se nyní zcela teoretickým srovnáváním růz
ných členění metod výuky. Pro praktickou metodickou kom
petenci učitele to nemá velký význam. Věnujme se podrobněj
ší charakteristice výše uvedených metodických celkú. Jejich 
charakteristika je bohatě inspirována právě Kockovými myš
lenkami.9 

3.2. Velké vyučovací formy 
Během posledních let je často kritizován fakt, že česká po

listopadová škola se změnila od té socialistické pouze vyne
chávkou ideologických agitací, nikoliv formou. Jde o spor mezi 
dvěma velkými formami, které lze nazvat krátce přúné vyučo
vání kontra vyučování otevřené. Zatímco ještě nedávno byl je
diným polem výuky přímý, direktivní zpúsob, v posledních 
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měsících se množí otevřené přístupy. S kritikou minulých zpú
sobú ve škole potom řada uč~ú odsuzuje jako zastaralou i pří
mou metodu vyučování. 

Duncker10 definuje neduhy direktivního školského systé
mu následovně: 

- Vyučování je utvářeno podle soustavy předmětú. 
Zaměřuje se na zkoušky, které slouží jako podklad 
k vystavení vysvědčení. 
Učební metody a obsahy jsou vzdáleny současnému 
zážitkovému světu dětí. 
Se svou orientací na budoucí profesi dětí často vytváří 
konflikty, které ústí od konzumního přizpůsobení se až 
k útěku do světa drog či náboženských sekt. 
Hodnocení školou bývá později v rozporu s hodnocením . 
absolventa pracovním trhem. 
Strach z budoucnosti vede k intenzivní orientaci na aktuální 
požitek. 
Mládež má daleko dříve než v minulosti přístup ke způsobu 
života dospělých. 

Toto hodnpcení múžeme vnímat jako výzvu k tomu, aby
chom při kontaktu s dětmi a mládeží uváděli do života nové 
prvky: 
- vyučovacíjednotku orientovali na proces: snahu o dosažení 

cíle spojit s vytvářením prostoru pro zkušenost 
zájmy dětí orientovali směrem k účasti na rozhodnutích 
během vyučování, samozřejmě odstupňovaného vzhledem 
k věku dětí 

- vyučování orientovali na jednání a na situace 
abychom se orientovali na komunikativní stránku vyučování, 
včetně interpretace vlastního chování, rolí, které přebíraly 
děti atd. 
zaváděli estetická hlediska do vyučování: vedle kultury řeči 
a písma i kulturu dramatickou, výtvarnou, hudební atd. 
Srovnání dvou velkých vyučovacích forem - otevřeného 

a direktivního zpúsobu - nechce favorizovat jedno před dru
hým. Platí zde zásada: direktivní strukturace během vyučování 
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je často nezbytná. Má však být užita tam, kde je to bezprostřed
ně nutné. Zatímco otevřené formy máme používat všude tam, 
kde je to jen trochu možné. .......,_ 

3. 2 .1. Srovnání otevřené a direktivní formy vyučování 

Dermice 

Za přímé, direktivní vyučování je označován způsob, při 
němž nese vyučování tyto chrakteristické znaky: 

je naplňováno učitele:r:p. či učitelským systémem 
- ve svém průběhu je řízeno zvenku 
- je ohledně provedení a výsledku neustále kontrolováno 

podle Komenského formulace je učitel "slunce v houfu 
oběžnic" 

synonymní označení bývají např. vyučování zaměřené na 
učitele, formální vyučování, uzavřené vyučování 

Za otevřené vyučování označujeme koncepty, které: 

Přenechávají zcela či částečně podstatné prvky učebního 
procesu, jako např. určení cíle, volbu metody, formulaci 
výsledku, zajištění výsledku atd., samostatnému řízení 
a vlastní zodpovědnosti žáků. 

- Míra otevřenosti závisí na současných schopnostech žáků, 
na tom, jak dokáží sami navrhnout a řídit své učební procesy. 
Má za cíl zvládnout životní situace samostatným jednáním. 
Samo sebe ruší, jakmile začne žáky přetěžovat, jinými slovy 
se tak začne prohřešovat proti orientaci na žáka, kterou 
proklamuje. 
Má svůj počátek v začátku 20. století Q. Dewey), je pro
sazováno reformními pedagogy, v novější době zvláště 
komunikativní pedagogikou. 

Důležité znaky 

Direktivní vyučování: 

exaktní, závazné určení učebního cíle, udání cíle na počátku 
učebního procesu, určení těžiště 
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stanovený sled učebních krok:!!.__ 
- předepsaná doba učení s vysokým nárokem na souběžnou 

aktivitu žáků (kteráje kontrolovatelná) 
metodicky přísně členěno, oživováno střídáním metod, 
přičemž přednost mívají metody zaměřené na učitele 
precizní, většinou úzce vymezené pracovní pokyny 
průběžná kontrola učebního úspěchu 
okamžité přerušení aktivit, které brání učení (např. rušivého 
chování), a to prostřednictvím učitele 

- učitel musí zachovat přiměřený postup v učení pro celou 
skupinu, reaguje pružně na vy1zonostní rozdíly, zabraňuje 
"prostojům" 

Otevřené vyučování: 

- Rámcové cíle, eventuálně možnost volby mezi popsanými 
učebními cíli, žáci spolurozhodují při stanovování cíle 
(především spojením školní a mimoškolní skutečnosti), 
možnost změny stanovení cílů na základě prúběhu 
vyučování. To se musí stále přizpúsobovat individuálnímu 
stavu vývoje žáků . 

• 
- Návrh a provedení vlastních učebních osnov. 
- Udání celkové učební doby učitelem (např. denní či týdenní 

plán, blok hodin apod.), ale možnost variabilního rozdělení 
žáky. 

- Přednost mají ty metody, které vyžadují globální učení, 
vlastní aktivitu žákú, jejich vlastní zodpovědnost a spo-
lupráci. · 

- Rozsáhlé pracovní pokyny, v ideálním případě formulované 
pracovními skupinami či žáky samotnými. 

- Kontrola učebních úspěchů je zajišťována prostřednictvím 
pracovních skupin či samostatně pomocí kontrolních 
pomůcek učitele. Sem patří i impulsy k překonání potíží 
s učením. 
Použití skupinově dynamické práce ve vyučování, vedení 
pracovních skupin ke konstruktivnímu zacházení s rušivými 
vlivy, s útěky od učení, s konflikty ... 
Žáci se mají "naučit učit" díky vlastní zodpovědnosti. 
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Způsob působení na žáky 

Zajímá nás zde především otázka, jaké učební postupy, for
. my myšlení, sociální typy chování apod. jsou podporovány. 

Direktivní vyučování: 

Převažuje receptivita, reaktivita a reprodukce na předem 
vyšlapaných cestách. · 

- Myšlení spíše souběžné či kopírovací. 

Uskutečňuje se zpravidla komunikace jedné cesty, a to od 
učitele k žákovi (tzv. komplementární komunikace). 
Očekává se chování, díky němuž se žák beze zbytku 
přizpůsobí udaným pravidlúm chování. 

Otevřené vyučování: 

Žádá se produktivita a kreativita. 
- Je podporováno spíše kritické myšlení, zaměřené na řešení 

problémú. 
Komunikace spočívá ve vz<ljemném púsobení všech 
účastníkú učebního procesu (tzv. symetrická komunikace): 
je kooperativní, nepanovačná, zaměřená na získání a usku
tečnění schopnosti diskutovat se snahou o vlastní řízení 
komunikace a metakomunikace uvnitř skupiny žákú ( even
tuelně za pomoci učitele). 

- Vyučování je doslova chápáno (kromě jiného) jako cvičné 
pole pro sociální učení. 

IDavní oblasti použití 

Direktivní vyučování: 

- Typ úkolů zde připouští jen určité žádané chování. To 
připadá v úvahu především tam, kde potřebujeme vyloučit 
chybné výkony či neekonomické fáze učení typu pokus -
omyl. 

- Přísné orientace učebního cíle podle učebních osnov 
použijeme tam, kde je to zdůvodněno například logickým 
sledem určitých kroků. 
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Žádoucí je tento zpúsob také tehdy, když potřebujeme 
'dosáhnout co možná nejrych!eji bezchybné reprodukce. 
Např. při získávání základnícH znalostí o metodě učení nebo 
při osvojování základních vědomostí. 

- Tento typ učení je účelný v situacích, v nichž je potřeba 
provést žáky obtížnými věcnými obsahy nebo je uvést do 
nových oblastí vědění. 

Otevřené vyučování: 

Zde jsou vhodné učební fáze, které dávají prostor pro 
kreativní chování (např. zveřejnění výsledkú na plakátě), 
nebo ty, které spočívají na zkušenostech, či řeší problémy. 
To vyžadqje argumentaci, sledování závěrú, hodnocení atd. 
Nejde pouze o výsledky učebních procesú, ale i o učební 
procesy samotné. 
Cíle vyučování jsou částečně či zcela otevřené. Je žádoucí 
spolurozhodování žákú při plánování a provádění. Nejsou
li současně žáci dobře poučeni o efektivních základních 
znalostech techniky síťového plánování, jsou takovým 
úkolem přetíženi. 

Otevřené vyučování je vhodné tehdy,je-li možná návaznost 
na svět potřeb a zážitkú žákú a disponují-li žáci rozsáhlými 
zkušenostmi. 

Otevřené vyučování se zaměřuje na rozvíjení a trénování 
vlastních schopností učení a na procvičování úspěšné 
kooperace. Dúležitým učebním cílem se stává vedle 
obsahových a metodických cílú sama reflexe vlastního 
chování. Přicházejí zde v úvahu tedy takové situace, které 
mohou žáci zvládnout při odpovídající dodávce materiálu 
sami. 

3. 2. 2. Přehled vyučovacích konceptů na cestě 
k otevřenému vyučování 

V následl.liícím textu se blíže seznámíme s koncepty, které 
podpon~í rozvoj otevřené' formy vyučování. V historii byly vždy 
odpovědí na př11iš direktivní vyučovací praxi. Pro praxi ve vytl
čování však m~í všechny svoji hodnotu. Představují pouze 

/ 
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určité prvky, které je potřeba různě akcentovat v závislosti na. 
celkové vyučovací situaci. 

Ob. ., , " , , k \ ., , " , t• :JeVUJICt vyucovam, z ouma:Jtct ucem a gene tc-
ká metoda11 

Cíl: Žák má dokázat objevovat samostatně věcné souvislos
ti. Pozornost učitele se zde chápe jako podnět k samostatné
mu zvládnutí situace. 

Podle míry účasti učitele rozlišujeme samostatně objevující 
a řízeně objevující učení. 

Předpoklady u žáků: 

- vnitřní motivace, která znamená zvídavost a badatelský 
postoj 

- připravenost a schopnost k produktivním a kreativním 
výzkumným činnostem · 

- předpokladem a zároveň cílem je zvládnutí myšlenkových 
a pracovních metod tohoto typu učení 

Předpoklady u učitele a u okolí: 

okolí bohaté na problémy a materiál, např. stoly na pokusy 
apod. 

- učitel jako vzor (např. jeho postoj badatele) 
- vyoěrvyučovacích metod, které připouštějí objevující učení 
- práce na pracovním stylu žáků; většinou nejsou zvyklí na 

takový druh práce 
- v rozhodujících fázích nechat žákům dostatečně dlouhý čas, 

připustit okliky a omyly; teprve později procvičovat 
ekonomické metody objevujícího učení 

Vyučování řešíc~ problémy11 

Cíl: Žák má být ve vyučování, které přináší všednodenní 
problémy, veden k samostatnému myšlení a jednání. Jde o si
tuace obsahující takový úkol, který nemůže být vyřešen mtin
ním jednáním. 

Obecný průběh zpracování problému: 
- vyhledání či prezentace problému 

- poznání problému 
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- přesný popis či definice problému 
rozhodnutí ke zpracování problému (závislé na znalostech 
a schopnostech) · 
fáze vlastního řešení problému 

- zjištění a zveřejnění výsledku 
přezkoušení platnosti, po'třebnosti, použitelnosti nale
zeného řešení 

Vyučování zaměřené na žáky12 

Cíl: Ve vyučování zaměřeném na žáky jsou rozhodnutí uči
tele směrována v první řadě na svět zkušeno~tí dětí, na jejich 
výchozí situaci, potřeby, zájmy a očekávání. Zák má vystoupit 
z role pouhého adresáta přesné informace a má být veden 
k umění opatřovat si informace samostatně. 

Znaky: 
- vyučování zaměřené na žáky navazuje na jejich aktuální 

problémy v důsledku toho formul~e často témata zaměřená 
na řešení problémů 
žáci se účastní obsahového a metodického plánování 
pracují s~mostatně 
pracují na vlastním stylu učení 
pracují na skupinové dynamice třídy, učí se regulovat 
konstruktivně konflikty 

- učitelem je podporována kooperace a symetrická 
komunikace 
silná tendence k diferenciaci a k individualizaci vyučování 
priorita bezprostředního styku s životním prostředím 

- využití pedagogicky prázdných prostor 

Vyučování spočívající na zkušenostech 12 

Cíl: Vyučování spočívající na zkušenostech klade hlavní váhu 
na zkušenostní svět žáků a učitelů, který je tematizován a roz
šiřován. 

Zvlá§tnosti ·průběhu vyučování: 
Do vyučování jsou vestavěny pocity, nálady a tělesné poci

ty. V tomto smyslu chápeme vyučování spočívající na zkuše-
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nostech jako celkový koncept vyučování, který se má stát proti
váhou jednostranného intelektualizovaného vyučování. 

Vyučování zaměřené na komunikaci 
Tento koncept uvádíme na tomto místě pro úplnost. Byl 

podrobněji popsán v kapitole o~rukturových modelech didak-
tiky. . . 

Vyučování zaměřené na projekt13 

Cíl: Tato forma chce spojit školu ajejí organizační rámec 
s mimoškolní situací. Díky celistvému učení, ve kterém mají 
účastníci projektu prožít vzájemné púsobení vědomostí, zku
šeností, myšlení, cítění a jednání, mají získat schopnost ke spo
lečnému jednání, zaměřujícímu se na problémy a nepostrá
dající vlastní zodpovědnost. 

Předpoklady projektového způsobu práce: 
Náročným požadavkúm musí před zahájením projektové 

práce vyhovět především učitel. Musí se totiž vyhnout riziku, 
že žáci nevyhoví náročn)'lll požadavkúm projektu na intelek
tuální, metodickou a komunikativní výkonnost a budou pro
jektem přetíženi. Učitel tedy musí dbát především na splnění 
těchto předběžných podmínek: 

1. Před zahájením musí být žáci dobře obeznámeni a zacvičeni 
v sociálních zpúsobech chování, v základních znalostech 
síťového plánování, v pracovních technikách, a to během 
přímého řízení učitelem. 

2. Aby zabránil demotivtBícímu přetížení žákú, měl by učitel 
začínat spíše malými úkoly, vedoucími k vyučování 
zaměřenému na projekt, nikoliv grandiózními projekty. 

3. Právě u prvních pokusú je pro výsledek rozhodující, aby se 
se žáky domluvil na tématech, která jsou pro jejich život 
aktuální a která oni sami považují za bezprostředně 
významná. 

4. V rozvrhu vyžaduje projektové vyučování nejméně dvoj
hodiny, pro týmové vyučování musí být zvoleno napiánování 

i 
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příslušných oború. Taková přání musí být zanesena včas do 
rozvrhu hodin. Projektové vyučování, o němž je rozhodnuto 
ze dne na den, většinou ztroskotá. 

5. Většina projektových témat přesahuje rámec jednoho 
obom, což vyžadtTie kooperaci s příslušnými kolegy. 

\ 
6. Tomuto typu vyučování prospěje odpovídající přestavba 

třídy: 

- sedací pořádek ve skupinách po šesti 

- vybavení malými tabulemi, tabulkami 
zřízení malé knihovničky, především se slovníkovou 
a encyklopedickou literaturou (uzamknutelná) 
zřízení skříněk na materiál k rúzným oborúm atd. 

Kritéria projektového vyučování: 

1. Vztah k potřebám: Zájmy a potřeby žákú určtgí výběr tématu 
projektu. V ideálním případě navrhují žáci sami téma 
projektu, z hlediska vztahu k učebním osnovám jim ale musí 
být zamčena přinejmenším volba z několika témat. 

2. Vztah k situaci: Projekt se vztahtTie na skutečnou a aktuální 
situaci, kterou mohou žáci zakusit. Pokud nebudou 
bezprostředně vidět smysl své práce, žáci projekt "neune
sou". 

3. Interdisciplinarita: Komplexní stmktura projektových témat 
vyžaduje zpracování, které překračuje rámec jednoho obo
m, či které vychází z rúzných odborných aspektú, tzn., že 
vyžaduje spolupráci příslušných odborných kolegů mezi 
učiteli. Díky oborově-interním, přehledným projektovým 
tématům se lze ve fázi zacvičování do projektové práce 
vyhnout organizačním problémúm vyplývajícím z kolegiální 
spolupráce. 

4. Samostatná organizace procesu učení a vyučování žáky 
včetně hodnocení průběhu a výsledku: Tento požadavek 
předpokládá bezvadné osvojení zpúsobú práce, které se 
vztahují k projektu. Např. vyhledávání materiálu, skupinové 
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hledání rozhodnutí, techniku rozhovoru, hodnocení 
pramenů informací atd., a to v obvyklých formách 
vyučování, jinak žáci opouštějí pole učení díky stálému 
zážitku vlastní nemohoucnosti. 

5 O . . ktu p o k\ v v o k v o t - díl " . nentace proJe : roJe t usmernuJe urc1 emu " 1 u , 
např. k divadelnímu představení, k výstavě, k akci první 
pomoci, k vyzdobení místnosti, ke zveřejnění ... 

6. Kolektivní realizace: Všichni členové skupiny zodpovědně 
přispívají ke zpracování urč~tých přidělených či převzatých 
úkolů k výsledku projektu. Učastní se také řešení skupinově 
dynamických problémů, které se mohou vyskytnout, jako 
např. snaha vyhnout se práci, vykonávání nátlaku, přehnaná 
dominance ... Tato účast patří výrazně jako sociální cíl učení 
k projektové práci. 

7. Společenská relevance: Tou má být podtržena významnost 
projektu. Jde především o orientaci na aktuální události. 
Navíc by neměl být projekt prováděn samoúčelně, nýbrž 
měl by přinášet i užitek pro jiné projekty a pro ty, kteří na 
něm pracují. 

Průběh projektu: 

1. Výběr témat 
V závislosti na projektové zkušenosti žáků zadá učitel po 

zjištění zájmu téma projektu nebo ho nechá vybrat z několika 
témat či volně určit žáky. 

Rozhodnutí pro příslušné téma projektu musí být řízeno 
následujícími hledisky: · 

aktuálnost tématu 
z<ljem žáků o téma 

- vzdělávací hodnota tématu, eventuálně vztah k učebním 
osnovám 
přiměřenost projektové metody pro určité téma 

- poměr mezi časovou náročností a očekávaným efektem, žáci 
mají sklony k předimenzovaným tématům 
materiální náklady a obstarávání materiálu 
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- věcné překážky jako organizace, prostory, média, postoj 
vedení školy, kolegové, atd . 

. 2. Motivace a nalezení cíle 

Určení cíle za pomoci žákú a identifikace žákú s jejich cíli 
projektu: jsou rozhodující pr~ejich motivaci a připravenost 
dotáhnout projekt do konce. Obecná užitečnost projektu vět
šinou nestačí- zvláště u menších dětí. Očekávají, že jejich zod
povědně vykonaná práce přinese bezprostředně viditelný uži
tek i jim. Učitel by tedy kvůli spokojenosti při práci měl dbát 
na to, aby se sociální a osobní efekt užitečnosti doplňovaly. 

3. Plánování 
Jak plánování celkového projektu, tak plánování dílčích 

krokú v malých skupinách musí být 

zdúvodněny 

písemně a přehledně fixovány v heslech 
oznámena tak, aby to bylo všem účastníkúm projektu 
přístupné .(plánovací tabule, velké kartony či plakáty na 
stěnách) 

Základní znalosti techniky síťového plánování a domluve
né symboly pro.označení pracovních krokú zabraňují kompli
kacím v pracovních skupinách. 

4. Provedení 

Malé skupiny zvládají svou práci v několika krocích zaměře
ných na úkol. 

Metakomunikace o pracovním pokroku a o událostech, 
které jsou významné pro skupinovou dynamiku, jsou 
zaintegrovány do práce v malých skupinách. 

- Na domluvených zastávkách (uzlových bodech) si malé sku
pinky vyměňují své dosavadní poznatky, potíže, eventuálně 
materiály. Náročné postupy s dělbou práce jsou směrovány 
tak, aby malé skupinky spolupracovaly až do konce projektu 
nezávisle a eventuálně si konkurenčně odebíraly své dílčí 
výsledky. Vzájemně spolupracovat múže mimo jiné 
znamenat i to, že další plán práce musí být revidován. Při 
takových zastaveních se učitel nesmí- při vší zdrženlivosti-

I 
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- zbavovat funkce koordinátora. Přinejmenším musí účast
níkům poradit s metodou ke zvládnutí vzniklého problému. 

5. Hodnocení a reflexe 
Společně je nutno vyhodnotit celkový výsledek, projektový 

plán i způsob práce. Účastníc~e společně dohodnou, zda a ja
kým způsobem má být výsledek projektu zpřístupněn široké 
veřejnosti. 

Vyučování zaměřené na jednáníl4 

Odborníci z řad učitelské veřejnosti, kteří se během něko
lika měsíců roku 1993 a 1994 účastnili práce na tvorbě osnov 
pro experiment "obecná škola", potvrdí, jak důsledně bylo 
požadováno, aby z osnov byl patrný přírůstek znalostí, schop
ností či dovedností v konkrétních projevech jednání žáka. 
Směr, který hýbe již několik let didaktikou na západ od našich 
hranic, je zřejmě zde. Důvod? Z analýzy skutečné životní reali
ty byly odvozeny požadavky na nutné vybavení člověka vědě
ním, schopnostmi, vzory jednání a postoji, má-li v této realitě 
obstát. Za základ tohoto vybaveníjsou obecně považovány: 

- formy komunikace, které při vší orientaci na úspěch stavějí 
na vzájemném porozumění 

rozsáhlé formy spolupráce, bez nichž už nelze zvládnout 
komplexní úlohy plynoucí z životní reality, které už nelze 
prohlédnout pomocí individuálních speciálních znalostí 

- vysoce specializované schopnosti pro zacházení s tech
nickým informačním systémem; který je možno stále ještě 
pochopit a koordinovat vzrůstající množství informací 

- připravenost a schopnost ke zodpovědnému jednání, které 
předběžně předvídá dúsledky svého jednání 

Školní prostředí, které je orientováno převáŽně na recepci 
a reakci dětí, vlastně těmto požadavkúm na schopnost komu
nikace ajednání odpovídá pouze částečně. Pouze částečně 
k nim tedy múže vést. 

Před tím, než se zaměříme na teorii jednání, která je zákla
dem tohoto pojetí výuky, defim~eme vlastní pojem jednání: 
jednat znamená zapříčinit, aby se něco stalo. Zakopnutí, klo
pýtnutí či zívnutí sem nepatří, to jsou pouhé úkony. V jednání 
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se vždy propojt~jí do procesu vzájemného působení vnímání, 
myšlení, činnost a zodpovědnost. 

Jednání slouží obecně "zvládnutí situací": 

1. výkladu stávající situace 

2. pozadí vlastního života (t~n dává rámec, díky němuž má 
objektivní, sociální a náš subjektivní svět souvislost) 

3. návrhu a proveyiení plánu jednání 

4. úmyslu dosáhnout definovaného cíle 

Zaměření na cíl či na účel je vlastní každému jednání. Jed
nající ho dosáhne výběrem prostředků slibujících úspěch. Pro 
jednání zaměřené vyloženě na úspěch v ne-sociálních sitt-ia
cích stačí i pouhé respektování technických pravidel jednání , 
(např. při opravě jízdního kola). V sociálních situacích však 
o kvalitě jednání rozhodt"0e způsob, jakým jsou koordinována 
jednotlivá jednání zúčastněných. 

Je-li v sociálních situacích jednání zaměřeno na úspěch, je 
jeho výsledkem tzv. strategické jednání, ve kterém má dojít 
k ovlivňování názoru protihráče. 

Za komunikativní označt"0eme jednání tehdy, uskuteční-li 
se v něm kooperativní proces výkladu, tzn., že jsou všemi účast
níky uznány všestranné nároky na platnost, plány na jednání 
jsou všemi koordinovány používáním jazyka zaměřeného na 
vzájemné porozumění. Má-li být komunikativníjednáníúspěš
né, musí být ovšem splněny určité předpoklady: 

1. Mluvčí má právo na pravdu pro své výpovědi či pro potvrzení 
své existence. 

2. Správnost legitimně řízených dějú ajejich normativní 
kontext. 

3. Upřímnost pro udání subjektivních zážitkú. 

Za odpovědného je z hlediska komunikativního jednání po
važován ten, kdo ho jako příslušník komunikačního společen
ství orientt"0e na nároky platnosti, které jsou všemi uznávané. 

Pro pochopení vyučování zaměřeného na jednání je po
tom rozhodt"0ící, měří-li se podle náročné definice jednání, či 
zda nezabředne do neostrých pojmú a do libovolnosti subjek
tivních interpretací. 

' I 
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Co je tedy vyučování zaměřené najednání? 

Je to vyučovací koncept, v němž není rozhodující vlastnic
tví vědomostí a znalos!í, ale tó,jak žáci své vědomosti a znalos
ti získají a používají. Zák se zde učí sám poznávat, vyhledávat 
a cíleně zvládat úkoly a situace, které mají pro život skutečně 
význam. Stejně tak se učí přebírat za výsledky svého jednání 
zodpovědnost. V sociálních situacích se kromě toho učí koor
dinovat své plány jednán~s plány ostatních účastníkú komuni
kace prostřednictvím procesu vzájemného porozumění. Vyu
čování zaměřené na jednání pouze neproklamt~e, že žák je 
jednajícím subjektem vyučování, ale žák to v jeho prúběhu 
skutečně cítí. 

Cílem vyučování zaměřeného na jednání je životní zdat
nost člověka, a sice v tom smyslu, že orientt~e své jednání na 
hledání skutečného výsledku, za vzájemného porozumění 
s ostatními lidmi a při vědomí zodpovědnosti za toto jednání. 

Zásady správně chápaného konceptu vyučování zaměřeného 
na jednání: 

a) Vyučování zaměřené na jednání je konceptem vyučování, 
nikoliv pouhým vyučovacím principem. 

b) Platí zde zásada: Samostatnou činností k samostatnosti. 
Jinými slovy: kompetence k jednání se získá jen jednáním, 
ne řečmi o jednání, a už vúbec ne vyprávěním o jednání. 
Starý didaktický princip samostatné činnosti, či "učení se 
při činnosti", učí, že na žáka trvale púsobí pouze to učení, 
které dobře pochopil, samostatně řídil, za které byl 
zodpovědný a které prováděl na úlohách,jež považoval sám 
za dúležité. Samostatná činnost dětí jim přinese samozřejmě 
i pocity nejistoty. Učiteli přináší riziko, že hodina díky tomu 
neproběhne tak přesně, jak si ji naplánoval. 

c) Zodpovědné jednání vyžaduje svobodu plánování a spolu
utváření vyučování žáky. Výše uvedené znaky řadí vyučování 
zaměřené na jednání mezi druhy otevřeného vyučování. 
Zvlášť dúležitá je odvaha svěřit dětem zodpovědnost 
a samostatnost. Jestliže to však učitel neudělá, orientace na 
jednání klesá a mění se v pouhé úkony, kopírování, úbytek 
zodpovědnosti, zkrátka ve vyučování zaměřené na učitele. 

d) Vyučování zaměřené na jednání dává přednost celistvému 
učení v reálných souvislostech jednání. Tím se distancuje 
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od jednostranné práce hlavou, či od stejně jednostran
né "práce pusy". Současně se obrací proti odcizování se 
skutečnosti. Za důležité považuje bezprostřední vyrovnání 
se se skutečností, nikoliv se zprostředkovanou skutečností. 
Vyučování zaměřené na jednání se daří jen tam, kde se stává 
obsah učení věcí žáka. 

e) Vyučování zaměřené na jednání směřuje ke smysluplným, 
jednoznačným a zodpovědným výsledkům jednání. Sem 
patří i uskutečňování a výsledky umělecké tvorby, výsledky 
sociálního jednání a zodpovědné komunikace. Tyto dvě 
oblasti však souvisí velmi úzce s věcným jednáním. 
Uskutečňují se během něho, nikoliv nezávisle na něm. 

f) Vyučování zaměřené na jednání je i vyučování zaměřené na 
cíl, které směruje jednání podle obecného vzom prúběhu: 
snímání situace, zaměření na cíl, příprava prostředkú. 
Přitom je třeba alespoň obrysově naplánovat po sobě 
následující jasné a smysluplné jednací jednotky. 

g) Vyučování zaměřené na jednání akceptuje ty vyučovací 
strategie teorií jednání, které zkoumají lidské učení 
především z těchto hledisek: 
1. cíl jednání (individuálního či kolektivního) 
2. podmínky, za kterých sejednáníuskutečň"L~e, např. pro

středky a informace, které jsou k dispozici, překážky ... 
3. hodnocení žádoucích cílů a použitých prostředků a je

jich srovnání (ekonomie učení) 
h) Vyučování zaměřené na jednání v sociálních situacích je pro 

žáky cvičné pole, na kterém si mohou osvojit formy průběhu 
a následné účinky různých typů jednání. 

i) Vyučování zaměřené na jednání lze nejlépe uskutečnit 
v těch situacích, které nutně jednání vyžadují: 

dílna 
exkurze 
laboratoř 
školní představení 
projekty 
výstava 
hry 
dětská bohoslužba atd. 

Připomínka: Skutečnost, že žák poslouchá či bere do ruky 
tužku, ještě neznamená, že jde o jednání. · 
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Tipy pro postupné ~vádění prvků vyučování zaměřeného na 
jednání: - · · 

Na vyučování zaměřené na jednání nelze aplikovat úplně 
všechny obsahy osnov. 

K chybnému použití dochází především tam, kde zaměníme 
vlastní činnosti s pojmy, které je charakterizují, např. 
napodobování, naslouchání, řešení problému, zažití, postup 
podle předpisu apod. 
Začínat je nejvhodnější s přehlednými prvky zaměřenými 
na jednání v rámci jedné vyučovací hodiny. Schopnosti 
nutné k jednání mohou být nacvičovány postupně: Např. 
schopnost přesně popsat problém, pozorně registrovat 
rúzné názory, formulovat cíle jednání či žádoucí výsledky 
jednání, formulovat a prezentovat výsledky jednání, osvojit 
si schopnost kritické reflexe prúběhujednání. 
Mají-li se žáci pro tento zpúsob práce nadchnout, musí učitel 
přicházet stále s novými impulzy. Jak pro jeho přípravu, tak 
pro samotný proces vyučování to znamená zvýšení nároků 
na ča5! 

- Je dobré podporovat přirozenou aktivitu žákú všude tam, 
kde to je možné! · 

- Je dobré iniciovat chuť k jednání. Zájem na převzetí úkolú 
je podstatným předpokladem pro jednání. 

- Je potřeba provokovat dětskou zvědavost a vzbuzovat postoj 
badatelú, například zařazováním hodinových témat zamě
řených na řešení problému. 

- Je možné umožnit žákúm férovou konkurenci! 
- Výhodné je podporovat jednání herními prvky ve v}ručováníl 

3.2.3. Obecné vyučovací formy 

Vyučovací formy, které bude stručně charakterizovat ná
sledtyící text, se vyznačtyí tím, že se pohybují v kontinuu akti
vity učitel - žáci a aktivity vycházející z kooperace dětí. 15 V zá
vislosti na formě vyučování dochází ke kvantitativně a kvalita
tivně rozdílným jednáním učitele a žákú. Přesto nesmí být 
následtyící přehled interpretován ukvapeně ve prospěch vyu
čovacích forem, které např. umožňují objevovat či vést dialog. 



3. Didaktické metody 71 

Z didaktického hlediska má své opodstatnění každá forma 
vyučování. Často bývají některé z nich hodnoceny schematic
ky. Například produkční forma vyučování, dávaná jako odstra
šující příklad frórí.tálního zpúsobu vyučování, klade vysoké 
nároky na schopnosti dětí v oblasti receptivity, reaktivity, re
produkce. Je namístě tam, kde jsou z hlediska cíle tyto aktivity 
žáků žádoucí. Příval informací, který je tak charakteristiCký pro 
náš současný svět, přímo vyžadt~e vysoce rozvinutou schop
nost recepce, která umožňuje, aby si člověk vytvořil spolehlivý 
filtr, třídící je podle určitých kvalitativních kritérií. 

Ve vyučovací praxi většinou vystupt~e více vyučovacích fo
rem v jedné vyučovací jednotce či ve vyučovací hodině. Napří
klad produkční forma múže přejít do formy zadávající úkoly, 
či v impulzovou formu vyučování, která se zakládá na dětské 
kooperaci. 

Dúležité je, aby volba určité formy nebyla přenechána ná
hodě nebo aby to byl výsledek tlaku na střídání metod. Daleko 
důležitější je, aby zvolená forma byla podřízena kritériím cíle, 
obsahu, metody a prostředků zvolených při plánování vyučo
vání. 

Pokud už ale rozhodnutí padlo, nemělo by být púsobení 
určité vyučovací formy omezováno nepřiměřenými sociálními 
formami či nevhodnou aktivitou učitele. Vfjimkou je pouze 
případ, kdy aktuální situace při vlastní hodině ukáže, že učitel 
plánoval nesprávně. 

Př11dad: Učitel zvolí formu vyprávění (produkční forma). 
Účinku dosáhne pouze tehdy, pokud mu naslouchá celá sku
pina (frontální forma). Dílčí otázky dětí či postranní hovory 
mohou zvolenou formu zcela zničit. I pro vyučovací formu platí 
pravidla a rituály, které musíme dodržovat. Před vyprávěním 
například musíme promyslet, zdá výběr slov a úroveň textu 
odpovídá věku dětí, před jeho zahájením je potřeba vysvětlit 
neznámé pojmy, aby nerušily prúběh vyprávění apod. 

Produkční forma vyučování 

Stručný popis 

Při produkční formě vyučování dochází k výdeji informací 
zjednoho informačního zdroje (učitel, žáci, prostředek) sou
časně všem žákům, a sice ve stejném tempu, během stejné učeb-
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ní doby, na stejnenáročné úrovni. Oproti aktivitě informační
ho zdroje stojí vy1učná receptivita a reaktivita žáků, kteří pro
zatím bez kritiky a otázek přejímají informace na základě au
tority a kompetence zdroje informací. Interakce mezi žáky 
nejsou žádoucí. 

lllavní oblasti použití: 

- Zpráva o vlastních výsledcích či zkušenostech -
prostřednictvím učitele, žáků, odborníka, předávaná přímo 
či pomocí média 

- produkce emocionálních,. nálad 
- ekonomický výdej velkého, ale lehce srozumitelného 

množství informací 
- zprostředkování metod a pracovních technik v případě, kdy 

je potřeba předem vyloučit chybné výkony 
- demonstrace nebezpečných či obzvlášť nákladných pokusů. 

Doporučení: 

- Informace rovnat podle kritérií: 
krátkost 
přesnost 

srozumitelnost 
přehledné členění 

- kde je to možné, dramatizovat, perzonifikovat, lokalizovat 
- před výdejem informací přimět žáky ke společné koncen-

traci 
- doporučená doba trvání se pohybuje v závislosti na napína

vosti obsahu maximálně kolem 10-20 minut, lépe pouze 
5 minut, po delší době už žáci neudrží pozornost 

Rozvíjející forma vyučování: vyučování otázka 
odpověď 

Stručný popis 
V rozvfjející formě vyučování se učitel (nebo program) 

snaží vést každého žáka ve třídě po jedné jediné koleji myšle
ní, krok za krokem (většinou pomocí řetězce otázek a odpo
vědí), pomocí jednoho problému - k předem formulované-
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mu cíli. Žáci jsou se svými odpověďmi zcela "nastaveni" na oče
káv~ící postoj učitele (programu), který řídí učební proces 
žáků; myslí podle myšlení učitele. K interakci mezi žáky nedo
chází, jediným společným bodem je zdroj otázek, učitel či pro-
gram. ~ 

IDavní oblasti použití: 

- učební procesy, které vyžadtůí vysoké zaměření na cíl při 
současném přísném vedení, např. vypracování pravidel 

- v případě, že je žádoucí uskutečnění zcela určité metody 

- v případě, že učitel má žáky provést obtížným, kompaktním 
tématem 

Doporučení: 

1. Ptát se stručně a tak, abyste aktivovali učení. 

2. Nejdříve je potřeba V}jasnit, jakou úlohu má otázka splnit: 
zjistit předběžné znalosti 
opakovat 
vzbudit pozornost, zvědavost 
provokovat k přemýšlení, odporování 

ukázňovat. 

3. Dbát na čtyřtakt vyučování otázka- odpověď: 
učitelova otázka 
fáze rozvažování 
žákova odpověď 
hodnocení odpovědi. 

4. Volit přiměřené fonny otázky16
: 

Otázka vztahující se na obsah, proces a vztahy: 

"Kdo zná hlavní pravidlo křesťanského jednání?" "Už jste 
konečně hotovi?" "Co se s tebou vlastně děje?" 

Vědomostní otázky: "Kdo byl sv. František z Assisi?" 
Rozvažovací otázky: ,Jak by mohl vypadat jeho pomník?" 

Otevřené otázky: "Kdo o tom ví ještě něco více?" 
Uzavřené otázky: ,Jak se jmenuje sídlo Svatého otce?" 
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Konvergentní otázky: Požadt~jí odpověď, která rozvljí již známé 
a osvědčené poz~atky na nových problémech či situacích: 
"Kdyby Ježíš navštívil naši zemi, kterou skupinu obyvatel by 
asi navštívil nejdřív?" 

Divergentní otázky: Směřují k odpovědím, které jsou v částeč
ném či úplném rozporu se vším dosud známým. Je přitom 
potřeba vzít v úvahu J:lOVé věcné, smyslové a problémové 
souvislosti: ,Je správné vždy a za všech okolností dodržovat 
předepsaný púst?" 

"Vystřelovací" otázky: Jsou úmyslně nepřesné. Směřují 
přibližně tam, kam chce učitel zavést hovor. Má se jimi cítit 
osloveno pokud možno co nejvíce žákú. To má vést k jejich 
zapojení: "Někteří z vás mají jistě doma skládací betlém. 
Povídejte, co v něm všechno máte?" 

Balonové otázky: Předbíhají pořadí témat v ročníku a slouží 
k tomu, aby se prozkoumala nová oblast učení. Učitel zkouší, 
kam až múže zajít: "Víte, co je anti-baby pilulka?" 

5. Vystřihat se chybných forem otázek16: 

Řetězové otázky: Učitel klade více otázek bezprostředně za 
sebou a doplňuje je ještě věcnými informacemi. 

Sugestivní otázky: Učitel nechce slyšet od žákú nic nového, 
nýbrž V)jadřuje formou otázky svúj požadavek: ,Jste nyní 
také, když jsem vám to tak dobře vysvětlil, toho názoru, že 
výuka náboženství patří pouze na púdu církve?" 

Ozvěnové otázky: Učitel opakuje formou otázky žákovu 
odpověď: "Tak? I ostatní si myslí, že Ježíš se narodil 
v Jeruzalémě?" 

Otázky "strkající nos" přímo do požadované odpovědi: U či tel 
položí difúzní otázku, očekává ale zcela precizní odpověď. 
Protože ji dlouho nedostává, usměrňuje žáka a "vrtá" do 
jeho odpovědí tak dlouho, dokud nedostane odpověď podle 
své představy. Jedná se o jednu z nejběžnějších - a zároveň 
žáky nejvíce zatěžujících - forem chybného kladení otázky. 

Zdánlivé otázky: Do formy otázky zabalené výtky, pochvaly, 
ironizování. 

"Vražedné" či "chytací" otázky: Učitel zpozoroval, že nějaký 
žák nesleduje vy1dad. Aby ho zesměšnil, vyvolá ho: "Nu, 
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Nováku, když dáváš tak dobrý pozor, mohl bys nám tu úlohu 
ještě jednou vysvět~it?" 

lmpulzová forma vyučování 

Stručný popis 

Žák je prostřednictvím hlavní problematiky tématu vyučo
vání, která je prezentována impulzem, vyprovokován k tomu, 
aby se na rozsáhlejším poli myšlení než u vyučovací formy otáz
ka- odpověď vypořádal s obsahem učení, a to pomocí asocia
cí, pomocí orientace ve svých vědomostech a za hledání řeše
ní. Podle intenzity a nosné šíře impulzu múže vyvolaný proces 
učení trvat od pěti minut (např. sbírání dojmú) až po celou 
vyučovací hodinu (např. hledání řešení pomocí postupu po
kus- omyl). 

Učitel zpravidla uvolní učební proces žákú impulzem, ale 
v dalším prúběhu vyučování se pochopitelně stará o to, aby se 
žáci nevzdálili od domluveného učebního pole. Většinou do
chází ke vzájemné vysoké interakci žákú, možná je však i sa
mostatná práce žákú. 

lllavní oblasti použití: 

u všech óbsahů učení, ke kterým žáci disponují postaču
jícími předběžnými znalostmi, aby mohli vyřešit hlavní 
problémy 
u obsahú učení, které jsou pro ž~ky samy vysoce aktuální 
a vzbuzují u nich zvědavost 
u obsahú učení, které provokují, popouzejí k odporování 
nebo u kterých lze očekávat velkou rúznost názorú 

Doporučení: 

- Využívejte možnou mnohotvárnost impulzú: 
jedno slovo 
jedna věta 
jeden krátký text 
jedna otázka púsobícíjako impulz 
němý impulz: obrázek, obrázkový příběh, grafika, karika
tura, diapozitiv, filmová ukázka 
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- Impulzy pečlivě vypracovávejte: 
prezent1.~te je s bezchybnou odborností 
jazykově přesně 

tak stručně,jakjenje to možné 
jádro problému musí být pro žáka zvládnutelné 
psychologicky přiměřené 

- Osvojte si techniku impulzového vyučování: prezentovaný 
problém nechte působit (+přestávka na rozmyšlení), impulz 
nezamluvte, sbírejte názory, seřazujte je, odvoďte pracovní 
úkoly, rozhodněte se_ o další cestě učení. 

Forma vyučování, která zadává úkoly 

Stručný popis 
Díky této formě jsou žáci schopni pomocí precizního sta

novení úkolů samostatně vyřešit učební problém domluve
ným způsobem vždy podle úrovně náročnosti stanovených 
úkolů (úkoly uzavřené či otevřené, zadané učitelem či formu
lované samostatně). Žáci dodávají výsledky naprogramovaným 
způsobem. Forma vyučování, která zadává úkoly, je zabl.ldová
na téměř do každé vyučovací hodiny a vyžad1.~e vždy v závislos
ti na rozsáhlosti úkolu asi 10 až 30 minut. K interakci žákú 
dochází v závislosti na učebním problému a na domluvených 
akčních formách, v úvahu přichází jakákoliv forma sociální. 

lllavní oblasti použití 

- průběh jedné vyučovací hodiny, většinou ve fázi zpracování 
problému či použití problému 

- zjištění pokroku v učení 
- zadání domácího úkolu 

Doporučení: 

- precizní popis úkolu učitelem či žáky, fixováno písemně 
(tabule, zpětný projektor, pracovní list) 

- zpravidla přesný popis zpúsobu řešení- učitelem či žáky 

- nejdříve si promyslit jakého materiálu, jakých pomúcek 
a pracovních technik bude použito 
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Vyučovací formy, které nechají žáky objevovat 

Stručný popis 

Vyučovací formy, které nechají žáka objevovat, ho mají 
dovést k tomu, aby zpracoval zadané či samostatně vybrané 
téma: ) 
- pomocí vlastního vyhťedávání materiálu 

vlastního zjištění vhodných metod 
při svobodném stanovení cíle 

Vlastní práce a zodpovědnost žákú za pracovní proces, je
jich chování a jejich pracovní výsledky vyžadují: 

- výběr problematických témat, motivaci k argumentování, 
k výměně názorú, k boji o optimálním řešení 
a současně naplánování a kritickou reflexi sociálních cílú 
učení a skupinově dynamického dění 

IDaVIÚ oblasti použití 

Vědomě vybudované pole pro nacv1covam práce se 
stanovováním sociálních učebních cílú, obzvláště pro osvo
jení techniky spolupráce a pro posílení sebehodnocení 
užá).zú. 

- Vyučovací posloupnost řešící problémy, částečně řízená 
učitelem, po krátké období (nejdéle jedné hodiny), např.: 
žáci "pitvají" rostlinu (biologie) 
žáci naleznou pom·ocí plánu města Prahy cestu z Masarykova 
nádraží na Hradčany (zeměpis) 
žáci postaví překážkovou dráhu (tělesná výchova) 
žáci vymyslí úkoly pro setkání s hmotou (výtvarná výchova) 
žáci připraví setkání s biskupem (náboženská výchova). 
Dlouhodobé řešení problémú s nákladným hledáním 
materiálu a s vyhodnocováním. 

Tematicky vázané krátkodobé experimenty žákú, směřl"0ící 
k otevřeným dlouhodobým experimentúm. 
Krátkodobé rozhovory žákú na zadané téma, vedoucí až ke 
svobodným vyučovacím rozhovorúm dlouhodobého 
charakteru: 
- plánované hry 
-projekty. 
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Doporučení: 

Především-zde platí zásada: Nechme děti dělat všechno, co 
dělat dokážou! 
Platí, že učitel se musí postarat o přesné pracovní pokyny 
a přípravu materiálu a strategií, k nimž tak vede žáky! 

- Ve fázi zpracování problému je učitel pochopitelně 
pozorovatelem,.ve VJ]imečných případech poradcem. Zdrží 
se mentorujících poznámek, a to i tváří v tvář mylným ces
tám žáků. 
O osvojení základních schopností kooperace se učitel 
postará ve vyučování, které je jím přímo řízeno. Jinak se 
vyskytne brzy u dětí přetížení, únava, neúčelná činnost 
a problémy s kázní17

• 

Dialogická forma vyučování 

Stručný popis 
V dialogickém postupu se o řešení problémú snaží rovno-

právní partneři v rozhovom. Rozhodt~jí zde například: 
argumenty místo většiny 
svoboda V)jádření názom místo přizpúsobení se názom 
skupiny 
přísná orientace v problému 
spoluzahrnutí emocí a vztahú do pracovního procesu 

illavní oblasti použití 

Zabudovaný vyučovací princip ve smyslu metakomunikace. 
Naplánování a provedení akce související se školním 
životem (výlet, lyžařský kurz). 

- Vyrovnání se se světovým názorem nebo s důležitými existen
cionálními otázkami. 
Zpracování aktuálních konfliktních situací. 

Doporučení 

Učitel zde vystupuje v roli toho, kdo se sám permanentně 
učí. 

Pravidla chování a rozhovom usnadňují hledání forem 
skutečně lidského jednání v dialogické metode8

• 
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3.3. Artikulační formy vyučování 
Artikularuyučování označujeme členění jedné učební a vy

učovací jednotky do vyučovacích krokú. Prúběh vyučovací ho
diny je v první řadě určován procesem učení žákú; teprve po
tom věcně logickými hledisky obsahu učení. Každý proces vyu
čování a učení představuje zvláštní sled jednání. Tím, že ho 
schematizujeme, ho však připravujeme o šanci kreativního 
rozvoje. Artikulační schémata vyučování jsou tedy druhem bez
pečnostního rámce či "značení cesty" pro plánování vyu
čování. Počítají i s alternativními cestami, ať už přímo v plá
nu, nebo vzniklými z aktuálního dění ve vyučování. V aktuální 
situaci mohou vzniknout občas i cesty chybné či okliky. Arti
kulační schéma musí počítat i s touto eventualitou. 

Každé plánování vyučování je pro učitele doprovázeno 
určitou nejistotou. To je dáno tím, že učitel směřuje se svými 
metodickými rozhodnutími k reakcím žákú, k nimž ovšem 
nemusí v očekávané formě vť1bec dojít. Kdo z nás nezažil zkla
mání, když se mu navzdory velkému motivačnímu úsilí nepo
dařilo uvést žáky do stavu pozornosti či motivace? 

Další nejistota, která ohrožuje perfektnost prúběžného 
plánování vyučování, je dána transferovými ztrátami mezi vnitř
ní a vnějši stránkou každého metodického rozhodnutí. Vnější 
stránkou rozumíme časové členění jedné vyučovací hodiny. 
Vnitřní stránka je pravidelný prúběh, formulovaný artikulač
ním schématem v podobě algoritmu. Budu-li chtít například 
se žáky vyřešit určitý problém pomocí experimentu, musím 
s nimi projít cestou, která má 9 krokú (zjištění problému, se
stavení hypotézy, experimentování, hodnocení, potvrzení hy
potézy, řešení problému, dúsledky, kontrolní experimenty 
a potvrzení dúsledkú) a 3 možné výstupy (chyba v měření, po
tvrzení nějakého zákona či teorie zjištěných novýchjevú). 

Artikulační schémata, která by byla vhodná pro všechny 
typy učebních situací, neexistt~í. Dají se používat pouze velmi 
pružně, jako orientační rámec, v němž múžeme nalézat roz
dílné formy prúběhu právě s ohledem na rúzné učební situa- . 
ce. 

V historii pedagogiky nalézáme řadu typú artikulačních 
schémat, která jsou vždy zaměřena jiným směrem. Alespoň 
v krátkosti je charakterizujme. 
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1. Artikulační modely zaměřené na teorii poznání 

Klasický J:_zde známý Herbartův model: 

1. Prohloubení l.l.Jasnost (analýza daných jednotlivých 
znakú jednoho předmětu vyučování) 

1.2. Asociace (spojení jednotlivých analyzo
vaných dílú s představami) 

2. Dodání smyslu 2.1. Systém (uspořádání představ podle 
principů logiky a podle poměru příčina 
- následek a příčina - púso bení) 

2.2. Metoda (použití nové uspořádaných 
představ) 

Na tomto postupuje fascinující zejména to, že stanovíme-li 
si cíle zaměřené na poznatky a na problémy, je dokonalý i z hle
diska nejnovějších pedagogických teorií. 

2. Artikulační modely zaměřené na jednání 

Dají se charakterizovat takto: 
stanovení pracovního cíle 
naplánování praco-vní cesty 
příprava pracovních prostředkú 
uskutečnění pracovních krokú 
zhodnocení, přezkoušení a uspořádání pracovních výsledkú 

3. Artikulační modely zaměřené na učební proces 

Patří sem mipř. Rothúv modeP9
: 

Stupeň motivace 

Žák je uveden prostřednictvím prezentace vyučovacího 
předmětu, úlohy, problému či příkladu do psychického stavu 
pozornosti. V ideálním případě je vzbuzena jeho zvědavost. 
Zvědavost je totiž naprosto primárnún motivem učení. 

Stupeň obtížnosti 

Na základě prvníl1o setkání s problémem či s dílčími aspekty 
problému jsou žáci sami nebo za pomoci učitele schopni ur
čovat úkoly vyučovací hodiny, formulovat návrhy na řešení a cí
lové údaje. 
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St 
vvv\, 

upen resem 

Díky orientaci v dosavadních vědomostech, díky učení po
kus - omyl a s pomocí opatrného vedení učitelem zkusí žáci 
vyřešit problém. 

Stupeň konání a provedení 

Žáci musí bezpodmínečně ještě v prúběhu jedné vyučovací 
hodiny použít svou nově získanou znalost či schopnost a vhod
nou formou zjistit svť:y pokrok v učení. Pokud tato aplikace 
ztroskotá, je proces učení přerušen v púlce cesty. U domácího 
úkolu potom žák stojí před nepřekonatelnými těžkostmi, pro
tože něčemu dobře neporozuměl, polovičatě něco pochopil, 
nezískal dostatečný vhled do souvislostí ve vyučování. 

Stupeň uchování a osvojení 
Jistého uspokojení ze znalostí a schopností dosáhneme u žá

kú cvičnými příklady, opakovaným použitím v následných ho
dinách, vlastními cvičnými hodinami a domácími úkoly. 

Stupeň připravenosti, přenosu a integrace naučeného 
· Opakovaným používáním v rozdílných učebních situacích 

a věcných souvislostech je nově osvojené učivo zařazeno do 
kategorie relativně bezpečně vybavitelných vědomostí a zna

. lostí. 
Závěrem múžeme uvést Kockúv příklad pro ztvárnění hlav

ních fází jedné vyučovací hodinyl9 . Levý sloupec přehledu bude 
označovat funkci krokú během vyučovací jednotky, pravý mož
nosti ztvárnění ajednání: 

Funkce 

Vstup do vyučování 
1. Motivace 

2. Vzbuzení "vědomí otáz
ky" u žáka 

3. Žáci se mají rozhodnout 
"pro věc". 

4. Ukáznění 

Možnosti ztvárnění a jednání 

1. Žáci "sbírají" a "osvěžtyí'' pro 
předmět rúzná témata, even
tuelně s vlastními koncent
račními cvičenímí. 

2. Zjistit výchozí situaci žákú, a 
sice z rozhovonl se žáky, ne- · 
pouhými domněnkami učite
le. 
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Zjistit předběžné znalosti 
a zkušenosti žáků (obsahová, 
metodická, citová přísluš
nost ... ) 
Rozdíly ve výchozí situaci 
musí být vyrovnány diferen
ciačními opatřeními, např. 

vytvořením systému pomoc
níků. 

3. Prezentovat předmět - sice 
náročně, ale s charakterem 
výzvy. 

4. Vzbudit pozornost, např. pro
vokací, paradoxními úkoly, 
hádankami atd., tzv. "spřáte
lit" žáky s obsahem vyučová
ní. 

5. Vzbudit zvědavost jako pri
mární motiv učení. 

6. Vzbudit vědomí problému 
a podněcovat kjeho defini
ci. 

7. Vysvětlit smysl, účel a průběh 
hodiny. 

Vypracování Myšlení a jednání 

1. Věcná kompetence · 

2. Metodická kompetence 

1. Vypracování pravidel, zákoni
tostí, souvislostí: cílem je po
užitelné vědění, vztahující se 

3. Komunikativní kompeten- k otázce .jak pracovat." 
ce žáků, a sice s cílem vzrů-2. Reflexe obsahů, metod, fo
stající samostatnosti žáků. rem, norem, ale reflexe sa

motnými žáky. Ve vztahu 
k metodám např. reflexe me
todické výstavby hodiny, me
todických vzorů, použitel
ných médií, reflexe vlastního 
metodického jednání z logic
kých a skupinově dynamic
kých hledisek, zdůvodnění 
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metodických opatření učite
lem ... 

3. Dát žákúm didakticky zdů
vodněnou příležitost ke spo
lečnému jednání. Výměna 
názorů se má střídat s infor
mačními fázemi zaměřenými 
spíše receptivně. 

Použití, zajištění výsledků, 1. Přednostně zabudovat inte
grované formy zajištění vý
sledků, např. opakování, po
užití získaných znalostí v no
vých souvislostech, sběr ori
entačních vědomostí. 

procvičování 
1. Fixace podstatných a spo

ju jících výsledkú vyučo
vání 

2. Srovnání předpokládané 
hodnoty s hodnotou sku
tečnou. 

Plánování vyučování: v ja
kém rozsahu zvládli žáci 
stanovené učební cíle? Ev. 
srovnáv~jící práce! 

3. První vštípení nově získa
ných znalostí a první pro
cvičování nabytých schop
ností. 

4. Použití znalostí a doved
nostívztahující se k praxi. 

5. Eventuelní "kritické zhod 
nocení vykonané práce." 

2. Dbát na kritéria smysluplné-
ho vštěpování a procvičování: 

- motivovat 
- vysvětlit účel 

- nároky směřovat na střed 
ní stupeň obtížnosti 

- učit se ve smyslových souvis
lostech 

- utříděný učební materiál se 
lépe uchová než neutříděný 

- učit se celkově, všemi smys
ly 

- podporovat především ope
rativní učení 

- zahrnout hravé formy zjiště
ní výsledku 

- dbát na atmosféru bez stra-
chu a stresu. 

3. Příklady: 

- ústní shrnutí na závěr vy
učovací hodiny 

- řízený rozhovor ve vyučo
vam, písemné shrnutí 
prostřednictvím textu na 
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tabuli či pomocí diktátu 
učitele 

- protokolování žáky 
- simultánní protokolování 

(tabule, projektor) 
- vyptávání se a "přeslechy" 
- práce s učebnicí- domácí 

úkoly 
- produktivní psaní 
- žákovský slovník, třídní no-

viny, žákovské noviny ... 
- nástěnka 
- chronologický přehled 
- film, video, rozhlasová hra 
- hádka, diskuse ... 
- rolová hra, plánovaná hra 
- svátky a prázdniny 
- výstava dokumentace 
- samostatná individuální 

práce. 

3. 4. Sociální formy vyučování 

Vyučování musí probíhat v určitém sociálním rámci, který 
vlastně popisuje způsob spolupráce mezi učitelem a žáky při 
zpracování učebních obsahů. Je nutný k tomu, aby mohly být 
vůbec vyučovací a akční formy uskutečněny. Závisí na situaci 
a na úkolu. Volba určité sociálníformymusítedyvycházetz di
daktické analýzy, která kromě jiného hodnotí použití vyučova
cích forem. 

V literatuře jsou běžně popisovány násled·qjící sociální for
my vyučovánř'0 : 
1. Frontální vyučování 
2. Partnerská práce 
3. Kruhová situace vyučování 
4. Individuální práce 
5. Práce v malých skupinách 
6. Týmové vyučování (nad rámcem jedné třídy) 
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Volba určité sociální forn1.y je do značné míry závislá na 
osobnosti učitele. Kock21 například referuje o výzkumu prová
děném na školách odpovídajících našemu II. stupni ZŠ, gym
náziích a na prvním stupni škol. Potvrdil zřetelnou kontinuitu 
upřednostúování určitých sociálních forem určit)rm učitelem. 
77% vyučovacího času se odehrálo ve formě frontálního vyu-

. čování a bylo doprovázeno produkční formou vyučování a vy
učováním typu otázka- odpověď. Bylo tedy jasně vedeno pev
ně učitelem, a to i za cenu časté nepozornosti a častého vyni.
šování žákú. Zbytek vyučovacího děje se rozdělil na práci indi
viduální (10% času), na práci v malých skupinách (7% času). 
Z cílú bylo jasně preferováno získávání vědomostí a znalosti 
pracovních postupú. (Šlo o předměty mateřský jazyk, sociální 
nauka, přírodopis.) Více než 3/4 času, které obsadilo frontál
ní vyučování, nemúže být vysvětleno objektivními dúvody, vy
cházejícími ze situace třídy a z obsahú učiva. S velkou pravdě
podobností se jedná o vztah, který má k frontálnímu vyučová
ní většina učitelú. 

Jaká kritéria musí vzít v úvahu učitel při výběru určité soci
ální formy: 
1. Žáci se svými vstupními vědomostmi a schopnostmi 
2. Učební cíl se sv)'I11.i nároky na rúzné zpúsoby chování 
3. Obsah učení s jeho speciální problematikou 
4. Média s rozdílnými nároky na zpúsoby vnímání, myšlení, 

jednání a interakci žákú 
5. Ekonomičnost V)ručování, která sled1.~e poměr mezi V)'Ila

loženým úsilím a efektem výuky 
Zejména u posledního faktoru b)rváme často svědky argu

mentace, opírající se o tlak množství látky a potřeby klasifika
ce. Je otázka, zda mezi skrytými argumenty nezústává též ná
ročnost na přípravu na vyučování v případě, že použiji jiných 
než frontálních forem výuky. 

Charakterin~me jednotlivé sociální formy z hlediska jejich 
prúběhu, oblastí použití a z hlediska jejich výhod či nevýhod. 

Frontáhú vyučování 

Vychází z jednoho zdroje informací ke každému jednotli
vému žáku třídy, a to současně, na stejně náročné úrovni, ve 
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stejném tempu, během stejně dlouhé doby, za plného řízení 
z vnějšku. 

Používá se tam, kde chceme informovat žáky rychle a eko
nomicky. Tedy především pomocí produkční formy vyučová
ní. Je zde zdúrazněna autorita zdroje informací. Při vyučování 
formou otázka - odpověď lze snadno žáky udržet bez chybné
ho výkonu, na stejné koleji myšlení i jednání, což samozřejmě 
vytvoří stejnot'r-.situaci pro následt~ící fáze vyučování. ·Žáci se 
zároveň zacvičují do technik receptivního zpracování infor
mací, které získává na významu zejména v souvislosti s tím, že 
i v životě jsou konfrontováni se stoupajícím množstvím infor
mací, které musí umět zpracovat. Dúležitá je též 'ukázňovací 
funkce, kterou oceňt~í učitelé v praxi. 

Mezi výhody této formy patří méně náročná forma organi
zace i přípravy, poměrně srovnatelná informovanost žákú o ur
čeném obsahu, i to, že jsou žáci snadno kontrolovatelní. 

Nevýhodouje uniformita nárokú (diferenciace a individu
alizace nemají šanci), chybí prostor pro samostatnost, vlastní 
odpovědnost žákú. Tato forma posiluje tendence některých 
učitelú k upevnění autoritativních struktur ve vztazích k žákúm, 
tendenci k vzájemné izolaci mezi dětmi (kontakty nejsou žá
doucí), slabší žáci mohou být snadněji stigmatizováni apod. 
60% - 80% všech slov pocházelo ve výše uvedeném výzkumu 
z úst učitele, zbytek se dělil nerovnoměrně mezi silnější a slab
ší žáky. 

Individuální práce 

Tato forma probíhá tak, že každý jednotlivý žák řeší samo
statně učební úkoly, a to na základě přesného stanovení úko
lu, za pomoci zadané nebo samostatně nalezené metody, vět
šinou za účelem upevnění získaných poznatkú, či při řešení 
problému. 

Používá se často ve fázi opakování a osvojování pro samo
statné používání poznatků (sem patří i kategorie domácích 
úkolů). Pomáhá také žákúm kontrolovat své vlastní pokroky 
v učení. Přiměřená je jen tehdy, jde-li o zjištění minimálních 
vědomostí a dovedností, kterými musí disponovat úplně všichni 
žáci. 
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Zřejmou výhodou je skutečnost, že umožňuje individuali
zaci jak učebního úkolu, tak metody, pracovního tempa, vý
konnosti i zájmů dětí. Jsou-li nároky přiměřené, múže vést k po
sílení sebevědomí dítěte. 

Používá-li Sf\ často, múže nastat nebezpečí efektu osamoce
ní (pozor na liheární a na programové instrukce). U příliš 
dlouhotrvající samostatné práce múže dojít k problémům mo
tivačním. Dítě potřebuje určitý doprovod učitele. 

Partnerská práce 

Vždy dva žáci - zpravidla sousedé v lavici -vytvoří na krát
kou dobu pracovní společenství. Podle přesného návodu k prá
ci zpracovávají určitý materiál, hodnotí ho apod., a přitom se 
navzájem kontrolují. 

Tato forma plní významnou socializační funkci během vy
učování, protože vede k intenzivní spolupráci. Používá se čas
to k opakování, ke vzájemné kontrole pokroku v učení, výhod
ná je tam, kde potřebujeme rychle zhodnotit nějaký materiál. 

Partnerská práce vede k rozšiřování \jemového a myšlen
kového obzoru dětí, k větší duševní pružnosti, kterou vyža
duje možnost výměny názorú. Děti se učí argumentaci, ústup
nosti, schopnosti uzavírat kompromisy, či trvat na svém názo
ru, mají-li k tomu dostatečně silné dúvody. Učí se přebírat zod
povědnost za řešení problémú s učením a za jeho výsledky. Je 
jim dopřána větší tělesná mobilita, učí se rychleji organizovat 
práci. 

Nevynodou múže být posila dominantních tendencí v cho
vání jednoho partnera, např. když mají velmi rúzný prospěch. 
Především v případě, že všem dvojicím je zadáno stejné téma, 
nemohou být všechny výsledky oceněny v plénu. Také ukázně
ní při práci stojí někdy dost času. 

Kruhová situace 

Učitel a všichni žáci jedné třídy sedí obráceni k sobě (v kru
hu či v podkově). Toto posazení je dúležitým předpokladem 
pro každý druh rozhovoru, ve kterém mají pro nás stejný vý
znam verbální i neverbální projevy dětí. Téma rozhovoru je 
zadáno učitelem či třídou. Je zpracováváno podle obvyklých 



88 Ludmila Muchová- CÍLE A CES1Y 

pravi~el pro vedení rozhovoru. Buď je regulováno jedním ve
doucím rozhovoru nebo probíhá bez dalšího řízení, regulová
no hovořícím kn1hem a rovnoprávnými účastníky rozhovoru 
(llymetrická komunikace). 

Používá se tam, kde nám jde o rozšíření komunikativní 
kompetence dětí, tam, kde si děti mají osvojit metakomunika
tivní prvky komunikace ajejich kritické hodnocení. Přede
vším je-táto forma používána k formulaci a rozšiřování 
osobních názon\ a to na základě výměny zdúvodněných argu
mentú, ale i pro zpracování aktuálních sociálních konfliktú 
a poruch komunikace. 

Mezi její velké výhody patří to, že se stává bohatým cvič
ným polem pro překonání jazykových a emocionálních 
bariér, které často brání dětem v odvaze V)jádřit se před více 
účastníky rozhovoru. Vědomě se zde pěstuje neverbální ko
munikace, děti si osvojují autoregulační prvky chování v kru
hu mluvčích. 

Nevýhodou je velmi častý nešvar dětí odbočovat od tématu 
a sklouznout do kn1hu prostých asociací. Je zde výrazná ten
dence k upevnění hierarchických strukur,jakmile se přestane 
dbát na pravidla, která podporují symetrickou komunikaci. 
V kruhu mluvčích mívají větší obavy projevit se bázlivější děti. 
Pozor musíme dávat i na tlak skupiny na mínění jednotlivce. 

Týmová spolupráce 

Ve fázi výdeje informací jsou shromážděni žáci např. z ně
kolika tříd do spojené skupiny apod. Ve fázi zpracování jsou 
vytvořeny malé skupiny, které překračují rámec třídy či školy, 
jsou orientovány podle svých zájmú k uzlovým bodúm práce. 
Malé skupiny informují (ústně, názorně písemnou formou, 
dílem, plakáty apod.) o pokračování své práce púvodní plé
num. Tato forma vyučování vyžaduje organizačně nejméně 
jednu dvojhodinu. Jde-li o celý projekt, múže být zpracováván 
i několik týdnů. · 

Tato forma práce není příliš obvyklá. Používá se tam, kde 
je potřeba vydat ekonomicky řadu informací, a u témat, která 
obsahují zřetelné uzlové body či mohou být objasněna z rúz
ných odborných pohled-tL 
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Mezi její nevýhody múže patřit zesílená tendence k poru
šování kázně v případě, že žáci nemají dobře osvojena pravi
dla chování při práci a jejich dodržování. Vyšší je také časová 
náročnost. 

Práce v malých skupinách 
' 

Sociální forma práce v malých skupinách spočívá v rozdě-
lení třídy na několik útvarů po 4 - 6 členech. Skupinky mají 
zvládnmrtsamostatně a kooperativně jasně popsané dílčí úko
ly. Tento zpúsob práce použijeme především tam, kde jsou 
učební obsahy zaměřeny na problém, za současného stanove
ní sociálních učebních cílú. Patří sem úkoly typu sčítání sil, 
hledání a nalézání, vyvarování se chyb a rozhodnutí. K práci 
skupin je potřeba vytvořit prostorové předpoklady, např. upra
vit zasedací pořádek v lavicích do blokú po 6 místech, aby se 
zabránilo častému namáhavému přesouvání nábytku. U či tel 
může zadat všem skupinám práci na jednom tématu, nebo na 
tématech nhných. Během práce skupin má učitel úlohu po
radce. 

Práce probíhá v několika fázích: 

1. Popis problému a přesná formulace pracovních uzlových 
bodů. ·Zadání se řídí typem úkolu, nejlépe písemnou 
formou, na tabuli, v pracovním listě apod. 

2. Vlastní práce v malých skupinách. Je přerušena v předem 
stanovených uzlových bodech. Členové skupiny v nich musí 
umět referovat. o postupu své práce. V závěn1 formulují 
výsledek. 

3. V závěru práce jsou formulovány výsledky přiměřenou 
formou: ústně, písemným shrnutím na tabuli, přehledným 
plakátem apod. 

Skupiny se tvoří různým způsobem. Někdy podle sympatií, 
zájmů dětí, jindy podle typu úkolu. V některých případech je 
tvorba skupin určena učitelem podle skupinově-dynamických 
hledisek, podle výkonu, podle odborných znalostí apod. Dů~ 
ležitáje zásada občasné výměny členů skupin, abychom zabrá
nili fixaci rolí. Přednost by měly mít také heterogenní skupiny 
před homogenními. 
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Shrňme ještě v přehledu, pro jaké oblasti použití je tato 
forma vyuč~v~ní zvláš~ vh_odná:v v , . , , v v , 
- Tam, kde Jde o ucem zamerene na objevovani a resem 

problémú. 
Tam, kde žáci mohou zacházet samostatně s předmětem 
vyučování, s pracovním materiálem a s pracovními techni
kami. 
Tam, kde je ekonomické zavést dělbu práce. 
Tam, kde chceme žáky vést k osvojení zásad férové soutě
živosti. 
Tam, kde je dúležitýrn cílem naučit se kooperaci, zejména 
osvojit si umění udržet rovnováhu mezi nároky jednotlivce, 
skupiny a řešeného úkolu. 
Tam, kde chceme podporovat schopnost metakomunikace 
dětí. 

Tam, kde chceme zvyšovat sociální kompetence k jednání 
dětí. 

Výhod, které tato forma práce poskytuje, je celá řada: 

Kvalita odvedené práce i nárúst znalostí- bývá větší než 
u jiných sociálních forem. 
Práce v malých skupinách dovoluje žákúm, aby rozvijeli ty 
schopnosti, ve kterých vynikají. 
Skupinová práce vyžaduje aktivitu žákú a připravenost ke 
spolupráci. 

- Vytvářejí se zde předpoklady pro produktivní a kreativní 
řešení problémú (více hlav- více nápadú). 
Skupinová práce púsobí zpětně pozitivně na samostatnou 

·práci žákú. To má význam především pro žáky se slabším 
prospěchem (modelové učení, možnost pozorovat zblízka 
práci ostatních). 
S prací ve skupině je spojena větší emocionální a pracovní 
spokojenost dětí. V malé skupině se zvyšuje podíl řečových 
projevú jednotlivých žákú. 
Podporuje se kritické zacházení s obsahy učení, s názory, 
s předsudky. 
Práce v malé skupině je cvičným polem sociálního učení. 
Děti se učí vzájemně si naslouchat, prosadit se, ustoupit, 
uzavírat kompromisy, argumentovat, férově řešit konflikty ... 
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Múže zde být odbourán strach hovořit před větším 
množstvíf. lidí. 
Malá skupina nevnímá tak často učitele jako toho, kdo řídí 
činnost žákú zcela direktivně, ale spolupracuje s ním jako 
s odborným poradcem. 

Stejně tak jako řadu vy1wd, přináší práce v malých skupi-
nách řadu nebezpečí: 

Opomineme-li sledovat skupinově dynamické faktory, 
múžeme podpořit autoritativní chybný vývoj malé skupiny, 
v níž jsou dominantní stále titíž žáci, nebo podpoříme 
neefektivní bod o dominantní roli. 
Problémy mohou nastat i v oblasti disciplíny, jestliže 
nebudeme trvat na dodržení domluvených pravideljednání. 
Žáci, pro které znamená práce v malých skupinách 
nadměrnou zátěž, ztratí rychle odvahu. Naopak při příliš 
malém zatížení skupiny vyzní práce naprázdno. 

- Velmi náročná je práce v malých skupinách na přípravy a na 
organizaci vyučovací doby. 

Neúspěch v práci s malými skupinami pramení většinou 
z nevhodné velikosti skupiny (má-li napři1zlad spolupracovat 
více než 6 členú skupiny), z nejasného pracovního zadání, z pří
liš náročně zadaného pracovního materiálu, z nedostatečně 
osvojené pracovní techniky skupinou a z nedostatkú, které děti 
mají v sociálním jednání. 

Pro začátky s touto formou vyučování je proto autory do
poručováno většinou zadávání jednoho tématu všem skupinám, 
fázování práce do krátkých časových úsekú. Teprve s postu
pem doby se doporučuje zvyšovat nároky na metodické zna
losti, na schopnosti dělby práce, na schopnost věcně pochopit 
problém a na skupinově-dynamické schopnosti. 

3. 5. Akční formy ve vyučování 
Tímto názvem označťýeme všechny akce, aktivity, všechno 

jednání, které se vztahuje k vyučování a k učení a během vyu
čování také probíhá. Dúležitým cílem výuky potom je, aby z uči
tele přecházela aktivita na žáky. I zde volí většinou učitel akci, 
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která odpovidá jeho specifickému ladění. Efekt však přinese 
tehdy, jestliže žáci dokáží na učitelovu aktivitu odpovědět svou 
specifickou akcí. Jako příklad je často uváděn výdej informací, 

. uskutečúovaný přednáškou, vyprávěním, vysvětlováním atd. 
Plný efekt přinesou tyto formy teprve tehdy, když na ně žáci 
adekvátně odpovídají. V tomto případě tedy, když posloucha
jí, reprodukt~í a jednají podle návodu učitele. Jestliže to z ně
jakého dúvodu neumí nebo to nechtějí dělat, je těžké zabránit 
jejich rozhodnutí k úplně jinému jednání, než jaké učitel oče
kával. Dúležitým faktorem je zde tedy ralace mezi aktivitou 
učitele a aktivitami žákú, kterými na ni odpovídají. Žáci mo
hou svou účast na akční formě odmítat i zcela vědomě a s pl
nou fantazií se oddávat aktivní činnosti, která odstraní nudu 
zpúsobenou vnucenou aktivitou, ale s vyučováním ví1bec ne
souvisí (kreslení, podřimování, hraní si s psacími potřebami, 
hra na "lodě", produkování rúzných zvukú apod.). Akční for
ma učitele, která je nepřiměřená žáku, produh~e nutně vyru
šování ve výuce. 

Nejčastěji používané akční formy nejprve V)jmenujeme, 
a potom se zastavíme u těch, které jsou zvlášť dúležité pro uči
tele náboženství. 

Častými akčními formami jsou: 

přednáška (především přednáška žáka, ve které převezme 
na krátkou dobu funkci učitele) 

- vyprávění příběhú 
společné psaní 
práce s pracovními listy, s texty apod. 
otázky 
impulzy 
rozhovor (vázaný, volný, vyučovací rozhovor, diskuse, 
debata ... ) 
experiment 
demonstrace 
učební hry 
hry s rolemi 
dialogové hry 
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simulace 
plánovaná hra 

- volná hra 
týmové vyučování 
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odborně specifické akční formy (práce s mapou, výroba 
koláží, apod.) 

Zdůrazněme ještě, že akční formy se vždy uskutečňují v rám
ci jedné sociální a jedné obecné vyučovací formy. 

Za příklad nám nyní poslouží přednáška a rozhovor, pro
tože tyto formy nevyžadt~ící příliš mnoho pracovního materi
álu. Bývají nejčastější formou, kterou používají učitelé nábo
ženství, v nichž se ale také dopouštějí často chyb. Z méně zná
mých akčních forem podrobněji rozebereme plánovanou hm. 

Přednáška 

Pomocí přednášky se předávají posluchačům informace 
v souvislostech, ve formě přiměřené adresátovi a v odpovídají
cím časovém rozpětí. 22 

Za žákovskou přednášku povaŽl~eme vyučovací aktivitu, při 
níž žák v určité fázi vyučování převezme aktivitu místo učitele. 
To vyžadt~e přesnou domluvu mezi učitelem a žáky o jejím 
didaktickém účelu; důkladné zasvěcení žáka do tématu, meto
dy a médií. 

Pro ztvárnění přednášky platí zásady, které může učitel 
dobře využít k analýze: 

1. Učitelská či žákovská přednáška musí být jednoduchá, 
pochopitelná (doslova střižená na skupinu adresátú), 
názorná, a především věcně správná. Nepostradatelné 
odborné termíny se vysvětlí. 

2. Přednáška musí vykazovat přehledné členění, které múže 
být u delších přednášek zdúrazněno i heslovitým dílčím 
shrnutím či grafickým ztvárněním souvislostí (grafy, tabulky 
apod. promítané zpětným projektorem). · 

3. Přednáška se omez1~e na podstatné informace. Vyhýbá se 
detailům. 

/ 
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\ 
4. Ke vzbuzení pozornosti slouží např.: 

- kontakt pohledem 

- humorné vložky 
- řečová technika bohatá na modulaci (změny tempa, síly 

hlasu ap.) 
- kontrolování vlastních gest a mimiky 
-citlivé odstraňování nežádoucích projevů dětí (zívání, 
snění, kreslení) 

5. Použití vypravěčské techniky sleduje probuzení napětí 
a emocí u posluchačů. Snaží se zaměstnat co možná největší 
počet smyslů dětí. Právě k tomu používá učitel persona
lizace, lokalizace a dramatizace. 

V literatuře je známý Meyerův návrh na typy žákovských 
povídek22: 

Nekončící phběh: Učitel zadá rámcovou podmínku a žáci 
musí tento rámec po řadě vyplnit. Např. učitel vypráví začátek 
příběhu o zrnu, které bylo zaseto do země. Žáci si mají vymys
let pokračování phoěhu. 

Phběh s podnětovým slovem: Učitel zadá tři, čtyři či pět 
podnětových slov- žáci.si k nim vymyslí phóěh. (Např. malíř, 
peníz, nehoda, trest, svatba.) 

Modernizace: Učitel přečte pohádku, bajku, phoěh ze Sta
rého či Nového zákona. Žáci z něho mají udělat phběh ze sou
časnosti. 

"Dopříst nit k phběhu": Učitel vypráví první polovinu pří
běhu. Žáci si vymyslí, jak by mohl dopadnout. 

Hádankové pHběhy: U či tel si vymyslí logicky vykonstmova
ný příběh. Žáci se k němu mají propracovat nápaditými otáz
kami, na které učitel odpovídá pouze ano -ne. 

Rozhovor 

V rozhovom si partneři vyměňují verbální a neverbální 
informace. Jako v každé komunikativní situaci závisí i v rozho
vom míra srozumitelnosti na 2 faktorech: 

I 
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"-na společné jazykové zásobě 
na navázání vztahů mezi partnery komunikace ajejich 
schopnosti společně pracovat na odstraňování poruch ve 
vztahu 

Kromě výměny informací má rozhovor ještě další cíle: 

téma zpracovávané formou rozhovoru má vyšší uchovávací 
hodnotu 

děti se mají školit ve schopnosti vyjadřovat se a diskutovat 
děti se mají učit umění kritiky a posuzování názoru 
trénují schopnosti soustředěně naslouchat druhému 
učí se vnímat prvky metakomunikace 

Formy rozhovoru ve vyučování se liší podle míry řízení uči
telem. 

Například nejvyšší podíl učitelského řízení vykazt"ůe rozho
vor při zkoušení žáka a rozhovor, pomocí něhož učitel zjišťl"ůe 
porozumění tématu. Malé řízení či jeho úplnou absenci vyka
zují diskuze, debata, volný rozhovor, rozhovor v rolích a zába
va. 

Před tím, než učitel vybere určitou formu rozhovoru, musí 
se ptát na charakter vyučovací situace: 

- Je příslušný učební cíl spíše kognitivní, nebo spíše afek
tivní, či obsahuje instrumentální akcent? Půjde-li napří
J,dad o cíle vztahující se k dětské zkušenosti, zvolí učitel raději 
volnou formu rozhovoru. 

Disponují žáci předběžnými zkušenostmi a znalostmi, které 
se pohybují v blízkosti cílového tématu? 
Do jaké míry ovládají žáci pravidla určité formy rozhovoru? 

- Je volná forma rozhovoru přípustná z časových důvodů 
vzhledem k žádoucímu efektu? 

Co přispívá ke zlepšení průběhu rozhovorů při vyučování? 

Budování dobré vyjadřovací schopnosti dětí! 
Starost o to, aby se všichni účastníci plynule dorozuměli 
prostřednictvím společné zásoby verbálních i neverbálních 

/ 
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znakií../Cizí slova a příliš odborné výrazy vyluč1.~jí z diskuze 
neodborníky! 
Otevřený rozhovor vyžad1.~e ve skupině příznivou atmosféru. 

- Vyhledávejme pravá: problematická témata, která jsou 
zaměřena na zájmy a potřeby dětí! 
Stále je potřeba opakovat pravidla vedení rozhovoru2·~. 

Zasedací pořádek musí respektovat posazení dětí "tváří 
v tvář" (kruh, podkova). 
Pro učitele to znamená osvojit si následující dovednosti: 
umění naslouchat a mlčet, nabízet pomoc, přidržovat 
nenápadně žáky u problému, dodávat odvahu k tomu, aby 
se V)jádřili, pozitivně vyzdvihovat příspěvky žáků, ve volném 
rozhovoru přispět svým názorem až ve chvíli, je-li to žádoUcí. 

Plánovaná hra 

Při plánované hře se ve vyučování uskutečňují hrové mo
delové souvislosti skutečnosti, praxe. Vzájemně se přitom za
měň"L~í fáze her s rolemi a fáze reflexe. Při rolové fázi hry žáci 
zobran~í (pomocí identifikace s rolí) aktuální problémy pře
jaté z praxe, jejichž existenci před. tím podpořily informace ve 
skupině. Ve fázi reflexe diskut1.~í a hodnotí malé skupiny i plé
num příslušné výsledky, metody, získané poznání a zpúsob jed
nání během hry. Výsledkem je nějaké rozhodnutí. vztahující 
se ke skutečnosti, např. vyřešený konkrétní problém. (Příklad: 
Farní rada má vyřešit otázku, zda věnovat peníze získané mi
mořádnou sbírkou na charitní domov dúchodcú, nebo na zří
zení církevní mateřské školy.) 

Žáci si během plánované hry osvoj1.~í dúležité dovednosti. 
Učí se vidět své vědomosti ve větších souvislostech a učí se je 
používat v každodenních situacích. Zažívají na vybraných pří
kladech spojení vyučovací situace s životní skutečností, to je 
múže motivovat k dalšímu učení. Zažívají dúsledky svého 
rozhodnutí a svého jednání, učí se stát si za nimi, či přistupo
vat na nutné kompromisy. Učí se samostatně obstarávat infor
mace a zpracovávat je. Tříbí se jejich schopnost komunikace 
v kolizních situacích, učí se zde rozlišovat stanoviska, mínění 
a předsudky. Konečně jsoú hravoU formou přiváděni do ·kon~ 
taktu s aktuálními společenskými nebo církevními problémy. 
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Mezi témata vhodná pro plánované hry přicházejí v úvahu 
např. stavba města, plán objevování určitého světadílu, sociál
ní a etické problémové situace jako nezaměstnanost mládeže, 
ochrana proti onemocnění AIDS apod., stejně jako akutní 
problémové situace žákú: vzájemné konflikty, konflikty s rodi
či, učiteli apod. 

Velmi dúležitáje závěrečná reflexe v malých skupinách či 
v plénu, zejména ta, která se vztahuje k samotnému utváření 
procesu hry: 

Co bylo naším cílem? Nakolikjsme ho dosáhli? Jaké máme 
konkrétní výsledky? 
Kdo ve skupině přispěl k uskutečnění cíle a jakým 
zpúsobem? Kdo dominoval, kdo nás blokoval? 

- Jakou cestu jsme zvolili při zvládání problému? Jakým 
chybám nebo oklikám jsme se mohli vyhnout? 
Které herní skupiny ovlivnily naši práci? Podpořily nás nebo 
nám spíše překážely? 
Co si z toho odnášíme pro porozumění světu kolem nás? 

- Vypl)>vá pro nás z tohoto výsledku potřeba nějaké skutečné 
aktivity ve světě kolem nás? 

3.6. Didaktické principy 

Didaktické principy jsou v podstatě zásady, podle nichž je 
utvářeno vyučování. Nemúžeme je pozorovat přímo, ale mú
žeme jejich púsobení z prúběhu vyučování odvodit. U či tel jich 
používá ke zdúvodnění didaktických opatření, aby bylo setká
ní žákú s obsahern vyučování co nejintenzivnější a nejefektiv
nější. 

Vyučovací principy si nečiní nárok na absolutní platnost. 
O tom, kdy mohou púsobit společně a kdy má být dána před
nost některému z nich, rozhoduje příslušná učební situace. 
Tak například většinou púsobí společně princip názornosti, 
přiměřenosti a samostatné činnosti, ale vylučt"ůí se navz<ljem . 
princip názornosti a abstraktního myšlení. Jen někdy se mo
hou vzájemně doplňovat. Pokud dává učitel jednostranně před
nost určitému principu, nutí tím žáky i sebe clo mtiny, která 
připouští jen zlomkovité setkání se skutečností. 
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,..--
Rúzné učebnice didaktiky disponují nejrúznějšími katalo-

gy didaktických principú. My se v kapitole věnované metodám 
budeme zabývat hlavně těmi, které se projeví v každém učeb
ním procesu, a tudíž překračují rámec jednoho oboru. 

Princip přiměřenosti 

Tímto označením se míní orientace na žáky, na určitou 
učební skupinu, nebo dokonce na jednotlivce. Učební nabíd
ka má respektovat podle tohoto principu schopnosti dítěte 
dané jednak vývojovými zákonitostmi, jednak zákonitostmi 
plynoucími z psychologie učení a ze sociologie. Zvlášť silnou 
kritiku zažívá tento princip v poslední době, kdy pedagogové 
diskutují o situaci vysoce nadaných žákú, o zaměření na vy1zon 
apod. 

Princip přiměřenosti vyžaduje, aby se výuka orientovala 
rovnoměrně na prúměr třídy, ale aby byly respektovány indivi
duální schopnosti žáků. Takzvaný střední stupeň obtížnosti má 
zasáhnout většinu dětí ve třídě. Učitel však musí mít v záloze 
další materiál, kterým udrží v pozornosti i nevytížené žáky 
a s neprospívajícími podpoří to, co je potřeba. 

Přiměřenost se vztahuje i na aktuální situaci té které třídy. 
Další učební proces musí být se žáky zahájen tam, kde byl pře
rušen. Zvlášť složitá bývá tato situace u skupin dětí v nábožen
ství, kde o dosavadních zkušenostech a znalostech nerozho
duje ani zdaleka věk dětí, ale jeji.ch dosavadní možnosti setkat 
se s fenoménem náboženství. Dúležité zde je, aby učitel stále 
kontroloval, zda okraje skupiny- ti kteří "všechno znají", a ti, 
kteří naopak "neznají nic", neutJ.1zají do prázdných jednání, 
a zda právě to není příčinou jejich rušivého chování. 

Organizační pomůcky, které se snaží docílit přiměřenosti 
ve výuce, mají v pedagogice dlouhou tradici: 

od lehčího k obtížnějšímu 

od jednoduchého ke komplikovanějšímu 

od blízkého ke vzdálenému 

od smyslového 'demu k představě 

I 
I 
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Princip věcné přiměřenosti 

Tento princip nás odvede od ideje zaměření na žáka a na 
jeho možnosti k pozornosti vúči tomu, aby předmět vyučová
ní byl zprostředkován ve svém podstatném obsahu. Princip 
věcné přiměřenosti vyžaduje, aby byl učební obsah učitelem 
připraven podle nejnovějšího stavu vědecké diskuze a aby byl 

~áky zpracován pomocí věcně přiměřených metod. 
Pro praxi to znamená, že předmět vyučování nesmí být zfal

šován přílišnou názorností či přílišným zjednodušováním. Di
daktická redukce má své hranice tam, kde se žákúm ztrácí vlast
ní obsah a kontext předmětu. Takové chyby se dopouští uči
tel, který vypravuje příliš dramaticky biblický příběh, a svádí 
ho to k domýšlení detailú, které jsou sice napínavé, ale textem 
bible nepodložené, a které smysl zprávy mění. 

Věcná přiměřenost také znamená, že dítěti ukážeme místo 
předmětu vyučování ve spletitosti celkové skutečnosti a v jeho 
významu pro lidi i s jeho všemi možnostmi a hranicemi usku
tečnění. Zvlášť významná je tato zásada v současné diskuzi o ob
sazích předmětu náboženství. Jestliže totiž ulpíme ve vyoěru 
obsahú na jejich tradičním uspořádání, aniž bychom vzali v úva
hu současné problémy ekologické, etické atd., bude osnova 
předmětu ucelená, ale současnému světu a člověku prostě ne
přiměřená. 

Princip elementarizace 

Tento princip se snaží uvést v soulad dva předcházející 
principy. Předmět vyučování má být na jedné straně žáku pří
stupný, na druhé straně však nesmí být zfalšován ve svém pod
statném obsahu. Elementarizace pomáhá prvnímu objasnění 
komplexního celku. Pomáhá vstoupit do oboru, učitel se však 
s nínemúže spokojit. Od jednoduchého, přehledného, exem
plárního postupně přechází ke komplexním souvislostem, 
k obecnému, zásadnímu, •· zákonitému a celkovému. Elemen
tarizace vede vždy pouze k předběžným odpovědím v setkává
ní se se skutečností. 
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V;jh1em"0me některé možnosti elementarizace: 

Omezení na jednoduchý případ: Každé přikázání Desatera ko
mentt"0eme na 1. stupni ZŠ jednoduchými příklady, aby pro
blémy s jedním přikázáním nezakryly strukturu Desatera. 

Vynechání detailů: Atmosféru v izraelském národě před pří
chodem Krista recluh"0eme na nejclúležitější faktory- politic
ké poměry, vztahy náboženských skupin atd. 

Názorný ph1dad či konkrétní případ: Událost Ježíšova "\jezclu 
clo Jeruzaléma očima jednoho konkrétního dítěte. 

Schemati\ace: Mapa Palestiny ukazuje pouze tok řeky Jordá
nu a Mrtvé moře, rozdělení na Galileu, Samařsko a Judsko, 
Betlém, Jeruzalém a Nazaret. 

Modelové jednání: Život farnosti je simulován plánovanou 
hrou. 

Jazyková jednoduchost: Nejistotu, očekávání, úzkost i naděje 
člověka ve stěžejní životní situaci a Boží odpověď na tuto situ
aci nejprve formuh"0eme v hovorové řeči, teprve potom hle
dáme odpovídající formulace liturgické řeči svátostí. 

Princip názornosti 
Dúležitost tohoto principu je uznávána již ocl dob Komen

ského. Pestalozzi ji povýšil na základ všeho poznání. Faktem 
je, že dětské pojmy a představy se budují bezprostředním smys
lovým vnímáním věcného obsahu. I symboly a znaky abstrakt
ního myšlení musely být dříve "pochopeny" názorným jedná
ním. Pojmy, které se neopírají o názorný základ, jsou cizí sku
tečnosti. Naopak pouhá názornost také není přiměřená reali
tě. 

Rozeznáváme názornost přímou, vznikající tehdy, je-li pří
slušný poj~m nabízen současně se setkáváním se se skutečnos
tí, názornost zprostředkovanou médii a nepřímou názornost, 
která staví na dostatečně známých pojmech, s jejichž pomocí 
múže žák kombinovat v procesu vnitřní názornosti a rozvijet 
tak své představy. 
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Kvalita názom závisí do značné míry na tom, zda přiřadí
me smyslovým zkušenostem skutečně odpovídající symboly, 
znaky či pojmy. 

Není rozhodující množství názorných prostředků, ale je" 
jich kvalita! Předmět názom má být tím nejlepším, co odkrývá 
souvislosti, či co řídí proces poznání! (Příběhy zvířátek v meto
dice z roku 1992 uvádějící v 1. třídě děti například do světa 
víry jsou příkladem dobré elementarizace pro první setkání 
dítěte s náboženskou skutečností, ale špatným názorem, pro
tože nevedou k pochopení pojmú a souvislostí. Zřejmě právě 
proto-jsou názory najt:]ich pravidelné a téměř jediné použití 
v prúběhu celé první třídy tak rozpomplné.) 

Formy přímé názornosti jsou zpravidla spolehlivější než 
názornosti nepřímé. Kromě jiného hlavně proto, že vlastní 
prožitek, vlastní jednání a pozorování vedou k méně rozporu
plným poznatkům než realita uskutečněná pouze v představě. 

Akty názornosti neprobíhají samoúčelně, ale proto, aby
chom jejich pomocí umožnili dětem formulovat skutečnost, 
a tím jim umožnili přiměřené jednání. Jednání je ale o to fle
xibilnější a ve větším souladu se skutečností, čím nezávisleji na 
smyslovém vnímání múže být provedeno. Proto je prvořadým 
cílem vyučování podporovat abstrakci, její přezkoušení dopl
nit smyslově vnímatelnou skutečností. 

Princip blízkosti životu 
Tato zásada znamenala v dějinách pedagogiky vždy dúraz 

na to, aby vzdělání neustrnulo na překonaných poznatcích, 
na čisté teorii či na zkostnatělé skutečnosti. V současnosti je 
škola ve velkém pokušení honit se za módními aktuálními 
směry, aniž by rozlišovala prospěšné od neprospěšného. V tom
též pokušení může být (byť v poněkud jiné motivační rovině) 
učitel náboženství. Princip blízkosti životu zdúrazň1.~e, že hlav
ním úkolem školy je připravit děti na zvládnutí skutečnosti . 
v současnosti i v budoucnosti. Prastará zásada "učíme se pro 
život" platí stále. Je to však jen formální záležitost v případě, že 
dětem zústane vlastní cíl učení- pro jaký život a jak se tomu 
učíme - utajen. 
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Jednat v duchu tohoto principu znamená nevyhyoat se 
aktuálním tématům, naopak spontánně, ale plánovitě je zařa
zovat do výuky. 

Důležitá je i odpověď na otázku, jaký význam má učební 
obsah, který dětem předkládám, pro ně samotné a pro jejich 
budoucnost. Důležité je, aby se o toto dokázal učitel podělit 
i s dětmi. 

Tento princip upozorňl~e se zvláštní naléhavostí učitele 
náboženství na to, že blízkost životu mohou žáci intenzivně 
prožít jen v případě, je-li vyučování ve škole spojeno i s mimo
školní realitou. 

Obe~ě také platí, že zásada blízkosti životu je plně reali
zovatelná tehdy,jsou-li i běžná rozhodnutí dítěte,jeho jednání 
a dúsledky jednání, řízeny zdůvodňovanými postoji, a ty zase 
jsou-li řízeny hodnotově. 

Princip samostatné činnosti 
Pojem "samostatná činnost žáka" popisuje jednání, které 

se vyznačuje vlastní iniciativou a samostatným řízením proce
su učení. Je to schopnost samostatného jednání, které nevyža
duje cizí motivaci ani cizí řízení procesu učení. Zvláštní vý
znam má v konceptu "objevujícího učení", učení zaměřeného 
na žáky a ve vyučování zaměřeném na jednání. Všimněme si, 
že právě to jsou směry, kterými by se měl ubírat učitel nábo
ženství. I zde je však dúležité respektovat strukturu obsahu, 
a nevnucovat dětem samostatnou činnost tam, kde to není 
vhodné z hlediska obsahu. 

Platí zde jednoduchá zásada: Všechno, co žáci mohou sami 
udělat, nechat je dělat! Vytvořit takové učební situace, které 
vzbudí u dětí zvědavost. Od samostatné činnosti by měl žák 
dospět k samostatnosti jako takové. "Naučit se učit" spočívá 
v tom, že se dítě oprostí od vedení učitelem. 

Princip vnitřní diferenciace a individualizace 
Princip vnitřní diferenciace odpovídá na skutečnost, že se 

žáci ve třídě dělí podle výchozí situace ve svém vy1zonu. Vytvo-
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ří podskupiny, které se od sebe liší učební nabídkou. Děti se 
· liší v tempu učení, ve výkonnosti, v zájmech, ve znalostech 

metod atd. Pro diferenciaci je dúležité jednak rozdíly rozpo~ 
znat, jednak správně usoudit na jejich příčiny. Těmi mohou 
být nadání, neekonomický styl učení, nevhodné domácí pod
mínky atd. Smysluplná diferenciace se snaží, aby byl žák vytí
žen optimálně, to jest bez přetížení i bez podcenění. 

Princip individualizace se zaměřuje nikoliv na malou pod
skupinu "stejných dětí", ale přímo na jednotlivé žáky. Týká se 
situ~e doučování či programového učení. 

Vnitřní diferenciace se objevuje v hodině vlastně jako ved
lejší produkt v případech, kdy dostávají žáci možnost volit prá
ci ve skupině podle svých zájmú či sklonú, když mají dostatek 
příležitosti k samostatné práci, nebo když dostávají dostatek 
možností volby metod i pomůcek na cestě k cíli. 

O tom, zda bude muset učitel diferencovat či nikoliv, do
stává informaci prostřednictvím kontroly učebního úspěchu, 
která musí být zabudována do každé hodiny. 

Rozlišujeme následující dmhy vnitřní diferenciace: 

- Tematicky - intencionální diferenciace: Odpovídá na zájmy 
a sklony žáků výběrem stěžejních témat, která nabízejí 
učební osnovy, a nechává žáky pracovat ve skupinách. 

Sociální diferenciace: Slouží sociálnímu učení. Promyš
leným sestavením skupin můžeme odbourat nepřístupné 
žákovské kliky, podpořit spolupráci dětí s rozdílným vy1zo-
nem apod. · 

Diferenciace podle cílú: Spojuje minimální požadavky 
a definuje podpúmé kurzy buď k odstranění nedostatkú 
nebo k využití rychlejších dětí. 

Metodická diferenciace: Nasazuje rúzné sociální a akční 
formy vyučování, nabízí rozdílné typy procvičování a mění 
čas a tempo učení. 

Mediální diferenciace: Uvádí žáky do situací, které odpoví
dají právě jejich kapacitě vnímat učební materiál či média. 

I 
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Právě principu vnitřní diferenciace slouží tzv. pedagogická 
diagnostika. V závěru této kapitoly se omezíme jen na ")jme
nování jejích možností: 

1. Rozhovor s jednotlivým žákem a se třídou. Je to jednak zdroj 
informací o učebním úspěchu, jednak o zájmech dětí, 
o atmosféře ve třídě apod. Platí však zásada, že dětských 
informací nesmí být zneužito proti dětem. 

2. Žákovská kartotéka: Má být vedena prúběžně, zaznamenává 
se postoj k práci a způsob práce, zájmy, vy'konnostní těžiš
tě atd. 

3. Zpětná vazba od žákú písemnou nebo ústní formou: Nejde 
o m1Íožnění destruktivní kritiky, ale o nácvik pozdější 
seberegulace v učení. 

4. Vstupní test: Měl by zjišťovat vstupní znalosti a předpoklady 
dětí na začátku každé vyučovací jednotky. 

5. Sociometrické metody: Zjišťují sociální status dětí ve třídě, 
který ovlivňuje učení i vy'kon dětí. · 

6. Kontroly učebního úspěchu a měření výkonu: Patří ke každé 
vyučovací hodině. Jejich účelem není pouze snaha 
ohodnotit výkon, ale především snaha najít zpúsob, jak 
odkrýt potíže a nedostatky a jak je napravit. 

7. Testy inteligence: Nesmí být přeceněn jejich význam. 
Zásadně musí být součástí komplexního psychologického 
vyšetření, ne jediným prostředkem diagózy stanovované 
učitelem. 
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....___ 
Poznámky 
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23 Viz Nováková, C.: Katechetika, Olomouc 1991, str. 95-99 
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4 .--Použití médií 
v , 

ve vyucovac1m procesu 
Při slově "média" se většině lidí dnes vybaví diskuze na téma 

záplava informací a manipulace, která je adresována přede
vším dětem a dospívající generaci. Právě děti a mládež jsou 
médii tak silně ovlivňováni, že např. v německy mluvící oblasti 
se začíná pro masmédia používat označení "tajní vychovate
lé"1. Díky rozhlasovému vysílání, televizi či filmu přicházejí 
k dětem útržky života, vzory jednání, hra i napětí. Tato "dm
há rovina zkušenosti" se stává důležitou součástí jejich života. 
Zásluhu na tom má zřejmě především bezprostřednost a fasci
nace, jimiž se vyznač1.~jí pohybující se obrázky. Technické 
možnosti médií umožňují dětem jakési prodloužení a rozšíře
ní \jemů opakováním podnětů. Ve srovnání se svými rodiči, 
když byli v tomtéž věku, rriá současná dorůstající generace da
leko více poznatkú. Zároveň je však jisté, že současná mladá 
ge!lerace není vzdělanější, než byla ta předcházející. Mít in
formace ·a být vzdělaný - to jsou dvě věci, které spolu nemusí 
úplně souviset. ' 

Každodenní tok tónů a obrazú člověka přemáhá. Poraden
ští psychologové referují čím dál častěji o následcích, které 
pramení z konzumu televizních pořadů: pomchy koncentra
ce, ztráta zájmu o samostatnou četbu, ztráta schopnosti krea
tivního v)jadřování atd ... To, co ohrožuje děti, může platit i pro 
celou společnost. Linecký institut !MAS referoval v létě 1994 
o 50% dospělých občanů Vídně, kteří tráví každý dmhývečer 
u televizní obrazovky. 

Chceme-li se v dalším textu zabývat otázkou, v jakém pří
padě má za této situace smysl používat při vyučování médií, 
shrňme nejprve negativa, která současná situace nese. Může
me je naznačit v pěti bodech: 

l) Kvantitativní přesycení v lidském vnímání: Informace a doj
my nemohou být v takovém množství průběžně zpracovány 
a takto neujasněné plynou do podvědomí člověka. 

I 
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2) Zjednodušování komplexní reality: Vysílání musí počítat 
s um, že posluchači či diváci nemohou položit doplňující 
otázku. 
Informace tedy musí být jednoduchá. J ednodúchý myšlen
kový model má větší šanci, že ho lidé pochopí, než složité 
vyjádření. Jednoduché slovo je púsobivější než komplexní 
myšlenka. 

3) Chybí práh únosnosti: Zatímco ph1iš silný hluk vnímá i ucho 
předškolního dítěte bolestivě, v případě konzumu masmé
dií takový práh chybí. Děti - a často ani dospělí- nepoznají, 
že jsou proudem obrazú a znakú přesyceni. 

4) Systém jednokolejné komunikace: Divák či posluchač je 
v pozici, v níž múže jen pasivně konzumovat to, co je mu 
vysíláno. 

5) Monopolní organizace: Proti nápom velkých monopolních 
organizací není prakticky možný žádný odpor. Nabídky 
programú rúzných televizních společností jsou si navíc tak 
podobné, že nelze hovořit ahi o konkurenci.2 

Množství informací, o nichž byla řeč v prvním bodě, ne
dezorienttyí pouze svou kvantitou. Útok zpravodajství múže 
vést ke kvalitativním deformacím, např. k otupení vúči dění 
ve světě. Neustálý tok násilí, kompcí, zločinů, katastrofických 
a nových válečných ohnisek spíše otupuje lidský soucit. Člo
věk, který se nenaučil srovnávat a přehodnocovat informace, 
přicházející z rúzných úrovní, se navíc dostává do nebezpečí, 
že se stane obětí manipulace. Do popředí se místo skutečného 
poznání reality dostává její zkřivený obraz. 

Pedagog tak musí řešit obtížný problém. Na jedné straně 
má vývoj dítěte a dospívajícího podněcovat, na druhé straně 
ho musí chránit před přesycením. Pro práci s médii to zname
ná, že musí dodržovat dúležitou zásadu: prvotním úkolem školy 
přestává být přinášení nových informací jako nejdúležitější 
úkol. Škola má spíše pomáhat zpracovat množství informací. 
To, co je pro dítě nové, musí začlenit a integrovat do pohledu 
na svět. Aby k tomu mohlo dojít, je třeba zacházet s médii ji
nak. Jednu filmovou scénu můžeme např. několikrát opako
vat, přehrávat, diskutovat o ní, hledat, jaký má vztah k miší ži-
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votní siutaci. Jednak tak převádíme svěřence ze zprostředko
vané skutečnosti k zacházení s realitou, jednak krátké vnímá
ní obrazú a následná práce s nimi vedou ke koncentraci. To je 
dúležitý krok. SměnTie totiž dítě od pasivity k aktivitě. Jestliže 
jsme před chvílí konstatovali, že konzum masmédií přináší 
kvantum dojmú na úkor V)jadřovacích schopností, potom ak
tivizace při práci s krátkým filmem, s jedním obrazem či s dia
pozitivem vede naopak k nutnosti se V)jadřovat - například 

v rozhovoru - a tím k vlastní myšlenkové práci. 
Práce, kterou jsme popsali v posledním odstavci, používá 

jiný dmh médií. Krátký film či dokumentární pořad mohu klid
ně převzít například z televize, typického představitele mas
médií. Jakmile s ním však začnu pracovat výše uvedeným zpú
sobem, používám takzvaného "lehkého média" (název užíva
ný ve francouzsky mluvících oblastech), "skupinového mé
dia"(název užívaný ve Španělsku), či "malého média" (častý 
německý název). U nás je užíván často pojem "audiovizuální 
média", který však neV)jadřlTie dobře, že jde o média určená 
pro aktivní práci se skupinou na rozdíl od masmédií. 

K lepšímu pochopení místa médií ve vyučovacím procesu 
má posloužit následtTiící podkapitola, která vymezí precizněji 
pojem média v procesu výuky. 

4. I. Definice pojmu médium 

Obecně múžeme médium definovat jako nositele informa
ce nebo jako informační systém. Informace jsou předávány 
v komunikaci. Z toho plyne, že žádná informace nemúže exis
tovat bez média3• Každý komunikační proces potřebtTie: 
- vysílač, který vyšle informaci v zakódované formě 

médium, které zakódovanou informaci zadrží 
přljemce, který vyslanou informaci přijme a dekódtTie 

V komunikačním procesu hrají podstatnou roli ještě jiné 
aspekty médií. Kódování je intencionální uzavření informace. 
Při přípravě na zprostředkování informace pomocí média má 
přednostní význam jeho náboj. Přirozený náboj je hodnota 
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výpovědi média sama o sobě3 • Tato definice vysvětluje, proč 
pocl médii nerozumíme pouze film a televizi, ale i jiné formy 
médií, které jsou použity v procesu výchovy. Autoři Petzolcl 
a Brown4je rozclěltůí clo následujících skupin: 

1. Osobní médium 

Při vyučování je osobním médiem učitel. Znamená to pro 
něho, že je ve svém přirozeném náboji, to znamená, že si musí 
uvědomovat své pohledy na věc, své jednání, své pohyby či svúj 
hlas. Musí mu být také jasné, jak díky nim púsobí na žáky a jak 
je múže použít. 

2. Média jednání 

K médiím jednání patří např. psychoclrama, rolové hry, 
pantomima, divadelní a loutkové hry, pohyb, různé imaginač
ní techniky (např. cesta fantazie apod.). Jejich přirozený ná
boj má vysoký účinek, mají bohaté možnosti V)jáclření. Nejčas
těji mají vedle přímých možností účinku také charakter zpět
né vazby. Ve výuce je múžeme nasadit téměř ve všech předmě
tech, přinášejí clo hry afektivní a tělové komponenty a zpro
středkovávají utváření vlastní zkušenosti. 

3. Věcná (konkrétm) média 

Věcná média múžeme rozdělit clo 2 skupin: 
Technická média. Všímáme si především takových technic

kých médií jako jsou diapozitivy, film, hudební programy apod. 
Žák múže v procesu práce s médiem spolupracovat, a ne pou
ze pasivně konzumovat. Použijeme-li technických médií šikov
ně, múže se z vyučovacího programu stát celý komplex témat. 
K tématu sbíráme obrazy, dia obrazy, filmy apod.- a malé pra
covní skupiny je propracovávají. K sériím obrazú mohou být 
zvoleny hudební programy a světelné efekty mohou zesilovat 
vnímaný obraz. Vedle multimediální vlastní zkušenosti má však 
být žákúm zpřístupěn i efekt manipulačních sil média. 

Materiálová média. Obsahují často aspekt autokomunika
ce. To znamená komunikace individua se sebou samým. Hrají 
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zde významnou roli pro osobní vývoj jedince. Tón, barvy 
všech druhú a ostatní matérie média vyžadují rúzné možnosti 
výrazu a umožňt"úí intenzivní zkušenost (se sebou samým). Pří
klad: Po vystavení své práce je umělec požádán, aby popsal své 
dílo v celku a vysvětlil, jak na něho púsobí. Celkové púsobení 

. vyvolává často silné emoce. Múže nastat dialog s dílem, nebo 
se múže umělec s dílem nebo jeho částí identifikovat. Celková 
výpověď díla múže být pozorována takto: co utváří (obsahový 
aspekt) a jak ho utváří (výrazový aspekt). Tak mohou být nale
zeny rúzné obsahy a zpúsoby ztvárnění se společným jmeno
vatelem. 

Dílo ale múže být reflektováno ve vztahu ke své vnitřní dy- · 
namice. Hnutí v díle mohou púsobit skrze tělesná hnutí. Dílo 
múže být v;jádřeno hudebně, často za pomoci improvizace. 

U všech těchto médií se jedná o rúzné typy malých audio
vizuálních médií (dále jen audiovizuální média). Někteří au
toři upozorňují na jejich další specifika a zvláštnosti: 

4.2. Zvláštnosti a specifika audiovizuálních médií 

Je například z~ímavé si povšimnout, jak každá doba v ději
nách používala svých zvláštních forem komunikace5. Knihtisk, 
telefon, televizní obrazovka, to všechno má stejnou váhu ve 
své snaze změnit něco v současném smyslovém \jemu člověka 
a dát tomu nový akcent. Lidská schopnost přijímat a zažívat 
dostává současně jiné ražení. Nositelé akustických, optických 
a dalších \jemú vedou ke stále novým zážitkúm. Audiovizuální 
média zde mají své zvláštnosti a přinášejí recipientúm speci
fické skutečnosti. 

Obrázek ukazuje rozdělení audiovizuálních médií do ně
kolika skupin. Unisenzorická (jednosmyslová) média oslovují 
vždy současně jen jeden lidský smyslový orgán. Do této skupi
ny patří akustická (auditivní) média- např. rozhlas, gramofo
nové desky, magnetofonové pásky, kazety, atd. - které oslovt!jí 
sluchový smyslový orgán, nebo optická (vizuální) média- např. 
fotografie, dia obrazy, plakáty, fólie, němé filmy- které oslovu
jí zrakový smyslový orgán. 
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obr. č.l 
Rozdělení audiovizuálních médií podle smyslú, které oslovují 

Audiovizuální média 

.L__ magnetofonová nahrávka 

I auditivní média ~ gramofonová deska 
rozhlasová pořad 

U nisenzorická 

\ ~obrazárna, vy1zres, 
vizuální média fotografie, plakát, 

. · folie zpětného projektu, 
díla, obraz, němý film 

Multisenzorická ~ televizní pořad, 
~ . zvukový film, videopořad, 

audiovizuální diaseriál se zvukovým do-
média . provodem 

Naproti tomu multisenzorická média oslovují více smyslo
vých orgánú. Sem patří zvukové filmy, diaseriály doprovázené 
zvukem, televizní pořady, videopořady apod. Vedle audiovizu
álních prvkú se v poslední době múžeme setkat i s novou pro
dukcí médií podněcujících daktilní smysly. Kladou si za cíl 
posílit vlastní aktivitu účastníkú. Patří k nim audiovizuální hry, 
obrazové kvízy apod. 

Každý pedagog se snaží zvyšovat a zintenzivňovat zájem 
účastníkú o učební proces. V nejvyšší míře se mu to daří, když 
nevzdělává pouze abstraktně, ale když vede k zážitku. Zkuše
nosti a integraci zážitkú však lze zprostředkovat lépe tím, že 

. necháme osobnostní stmktum účastníka prosáknout víceka
nálovým vnímáním. Požadavku na to, aby se procesu účastnil 
celý člověk, odpovídají audiovizuální média v nejvyšší míře svou 
"totální řečí" a svým identifikačním účinkem. 

F. Zóchbauer5 konstatTúe, že v "totální řeči" audiovizuální
ho média se spojují všechny výrazové prostředky do jednoho 
dějového ztvárnění. Gestikulace a mimika, hudba, šumy, po
hyb, dramaturgie a měnící se scény, právě to všechno umož
ňuje multisenzorické vnímání. Současnf'ID púsobením vzniká 
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tzv. "kumulační efekt". Zkušenost ukaz1~e, že např. totální řeč 
filmu směřt~e do podvědomých vrstev lidského vědomí a ne
dotýká se pouze racionálních a kognitivních oblastí, nýbrž i ob
lastí emocionálních a volních. 

Další účinek audiovizuálních médií nazýváme "identifika
cí". Rozumíme jí sjednocení oblasti citú, pocitú, úzkostí a tu~ 
žeb s dějem na plátně. Boj mezi dobrem a zlem, mezi pokuše
ním a jeho překonánÍm, to vše ~lže být díky audiovizuální
mu médiu- např. v krátkém fllmu- prožito jako drama. I-Iloub
ka zasažení recipientú a názornost je tu evidentně daleko větší 
než u slovního výkladu. 

4.2.1. Pořizovací náklady a použití audiovizuálních médií 
ve vyučovacím procesu 

O pozitivním púsobení audiovizuálních médií už dnes ni
kdo nepochyhuje. Jejich používání a větší nasazení však nará
ží na těžkosti. Už jenom obstarání potřebných přístrojú je ná
kladné. Často (zvláště ženám) chybí potřebné technické zna
losti pro zacházení s aparáty. Přehlédnout nelze ani fakt, že se 
těžko ,hledá odpovídající produkce, která je navíc finančně 
velmi náročná. Většinou je na katechetovi samotném, aby se
hnal informace o audiovizuálním médiu, sehnal plátce (ať už 
je to vedení školy, nebo farnost) a nakonec aby zvážil, jaké mís
to dovolí audiovizuálnímu médiu zat~mollt během vyučování. 

Zvlášť v současných podm.ínkách tvoří obtíže, o nichžjsme 
právě hovořili, bariéru, která nedovoh~e větší nasazení audio
vizuálních médií v náboženské výchově: Naclěje na zlepšení 
tohoto stavu není, dokud ti, kteří m<0í zodpovědnost za rozvoj 
předmětu náboženství na státních školách a za rozvoj farní 
katecheze pro děti, mládež i dospělé, prostě nedospějí k nut
nosti rezervovat pro tuto dúležiton součást učebního děje od
povídající finanční částky. Evidentní je potřeba oblastních a di
ecézních mediálních center. První pokusy na toto téma byly 
učiněny zvláště zásluhou mnichovské organizace Steyl- Mecli
en, která darovala všem česk)'m diecézím základní aparátové 
vybavení pro vznik diecézních středisek pro audiovizuální 
média. 
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Zvlášť naléhavá je však potřeba, aby produkce audiovizuál
ních médií určených pro náboženskou v)'uku byla na dobré 
úrovni nejen po technické stránce, ale současně po stránce 
odborně a obecně didaktické. Kjejímu správnému užití by 
mělo sloužit další vzdělávání katechetú a učitelú náboženství, 
které dosud existt9e jen velmi sporadicky. 

4. 3. Faktory ovlivňující užití audiovizuálních 
médií ve vyučovacím procesu 

Při práci s audiovizuálními médii je potřeba sledovat 4 fak
tory, které se při ní účastní. Stručně je múžeme charakterizo
vat v této kapitole. 

1. Vedoucí skupiny (vychovatel, učitel, vedoucí skupiny mlá
deže apod.): Zná členy skupiny a dokáže je spojit. Je zodpo
vědný za učební proces a za vyoěr a správné nasazení audiovi
zuálního média, často to však dělá ve spojení se skupinou. 

Jakmile učitel použije při výuce média, je osvobozen od 
své dosavadní funkce předavatele informací, ale zároveň je uvol
něn pro nové pedagogické úkoly. Vzhledem k prezentované
mu médiu stojí žáci i učitel před stejným úkolem, a sice vyrov
nat se s obs.ahem, který médium zpřítomňuje. Role vedoucí
ho skupiny múže vést cestou snahy o aktivizaci skupiny pomo
cí média a odklonu od frontální či autoritativní formy výuky 
k vyučová~í orientovanému na komunikaci; 

2. Skupina: Jedná se většinou o společnost, mající přehled
ný počet členú (např. třída, skupina pro farní katechezi, skupi
na mládeže apod.). V běžných případech se členové skupiny zna
jí, jsou vedeni společným zájmem: scházejí se k v)Ttlce (zvlášť 

u školního předmětu náboženství, které je nepovinné), chtějí 
se něco dozvědět, získat nějaké dovednosti, porozumět lépe 
životu. To, co jsme ukázali jako dúležité pro každý komunika
tivně orientov3.ný vyučovací proces v kapitole o vyučovacích 
formách, platí dvojnásob pro nasazení médií: zvlášť dúležitou 
roli zde hrají dynamické procesy odehrávající se ve skupině. 

3. Vlastní médium: Fólie pro zpětný projektor, dia- obrazy, 
případně doprovázené zvukem, televizní vysílání pro školy, 
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krátké filmy, dokumentární pořady, atd. Dnes i pro školy exis
tt~e celá řada možností pro audiovizuální média. (Pro učitele 
náboženství, který do školy často jen dochází, to múže být vět
ší problém. Většinou múže použít pouze techniku, kterou sám 
vlastní a která je přenosná.) Každé médium má SVlo~ specifický 
zpúsob ·využití a potřebt~e svúj prostor. To, jakým zpúsobem 

· přijmou a zpracují žáci určitý p~lém, záleží clo značné míry 
i na tom, zda jim ho prezentl~Ji pomocí učebnice, sám pro
střednictvim výkladu, nebo za pomoci filmové scény. Tím, že 
oslovím smysly žáka (sluch, zrak, ap.), ovlivním i to, zda bude 
vnímat ten či onen akcent skutečnosti. Audiovizuální média 
zústávají vždy prostředky, nemají se stát účelem. Mají sloužit 
tomu, aby se skupina sama vypořádala s určit}'ll1i obsahy, mají 
jí pomoci najít dúležité akcenty v obsahu a zintenzivnit její hle
dání. 

4. Formovací proces: Výchovný a vzdělávací proces jsou živé 
procesy formačního charakteru. Do života člověka vnáše;jí pev
né body a dějí se za určitých společenských podmínek. Média 
mú'žeme v tomto procesu přirovnat ke stavebním kamenúm, 
které obohact~í učební proces a podpon~í ijeho jednotlivé 
složky. Platí to však za určitých obecných podmínek: 

Audiovizuální média nesmí odporovat záměrúm 
vzdělávacího procesu (zásada orientace na cíle dané 
osnovami). 

Audiovizuální média musí být začleněna do určité fáze 
vyučovacího děje (např. do fáze motivace, zprostředkování 
informací apod.). 

Zprostředkování vzdělávacích obsahú prostřednictvím 
audiovizuálních médií musí být věcně přiměřené. (Právě 
v náboženské výchově musíme dobře vážit, zela nabízené 
programy odpovídají archeologickým výzkumún1, dějinám 
církve, dogmatickým výpovědím či nábožensko pedago
gickým zásadám.) 

Audiovizuální média musíb}rt volena s ohledem na možnosti 
skupiny v oblasti srozumitelnosti a v oblasti disponování 
určitfmi zkušenostmi. 6 
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4.4. Didaktické zásady pro výběr a použití 
audiovizuálních médií ve vyučovacím 
procesu 

V kapitole o strukturových modelech didaktiky jsme se 
. zmínili o práci tzv. "Berlínské školy", která se zabývala přede
vším formální strukturou vyučo')iní a vzdělání. Právě tato ško
la vyzdvihla 4 dúležité komponenty, které určt~í učební děj: 
cíle, obsahy, média a metody. Jakého cíle chci dosáhnout? Kte
ré obsahy rozvinu proto, abych ho dosáhl? Která média pre
zentt~í obsah tak, že otevírají cestu k cíli? Které metody média 
navozt~í tak, aby se žáci blížili k cíli? Jak pomáhají média zabrá
nit, aby se metoda stala sama cílem, a vlastní cíl tak zamlčela? 

Cíle bez obsahú jsou prázdné. Obsahy bez médií nelze pre
zentovat. Média bez odpovídajících metod neotvírají cestu 
k cíli. Viděno z opačné strany, obsahy potřebt~í cíle. Jen tak 
múžeme probouzet otázky, které dovoh~í obsah rozpracovat 
zase jen díky adekvátním médiím. I použití určité metody vy
chází z cílú. A takjsou cíle, obsahy, média a metody vzájemně 
propojeny. Pro Berlínskou školu je typické následl~ící sché
ma P. Reimanna a W. Schulze: Obr. č. 2 

lmlil"iduální lndi,·idu;ílní 
a soáílní předpoklady a sociální předpoklady 

lndil"iduJiuí lndi,idu;ílní 
:1 sociální násl~t!ky a soci:ílni n;ísledky 

• Oblast společnosti: Pi·~ddd7ejirí podminh a n:í,Ierlh 
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4.4.1. Aspekty didaktických zásad pro výběr a použití 
audiovizuálních médií v předmětu náboženská 
výchova 

V kapitole o kurikulárních učebních osnovách jsme upo
zornili, že nezáleží na tom, zjaké součásti učebního děje vy-

. jdeme, zda od metody, cíle, obsahu či média. Dúležité je, že 
cílije celý děj podřízen, přičemž zejména učitel je odpovědný 
za to, aby stanovil jemné cíle přiměřené skupině. Ukažme si 
na několika příkladech,jak mohou média ovlivnit učební pro
ces v předmětu náboženská výchova. 

V přednášce pro účastníky mezinárodního setkání zástup
cú východoevropských pracovníkú v oblasti církevních médií, 
konané v Mnichově v roce 1992, to ukázal A. Táubl, ředitel 
organizace Steyl - Medien, na následujících příkladech: 

Cíle: V učebních osnovách pro předmět náboženství v Ba
vorsku je mezi jiným formulován následující cíl: "Žák má do
spět k přiměřenému pochopení novozákonních zpráv o Kris
tově velikosti a má poznat, jakým zpúsobemji vyznávala první 
církev." Obsahy jsou zde definovány ve dvou oblastech: vlastní 
výpovědi Ježíše a formulace vyznání víry v první církvi. Dopo
ručená média: texty Nového zákona, texty vyznání víry a obra
zy ikon. ·Navržené metody: práce s textem, obrazová medita
ce, rozhovor ve dvojicích, rozhovor vedený učitelem. 

U či tel však zjistí, že žáci už v televizi viděli rúzné filmy o Kris
tu a někteří shlédli v kině film ,Jesus Christ Superstar". Nabíd
ka médií je změněna tím, že žáci už s nimi mají určitou zkuše
nost. Mohou ji prodiskutovat ve skupinách. Tím se však mění 
jak metoda, tak role učitele. Obsahy už nejsou texty, které byly 
púvodně navrženy, ale zhlédnutý film a dojem, který vyvolal. 
Učitel musí posunout cíl pro tuto skupinu: vysvětlení představ 
o Kristu, jak je zprostředkovávají rúzné filmy, srovnání s před
stavami žákú a pokus o dosažení přiměřeného pochopení Kris
tovy velikosti. 

Obsahy: Tématem hodiny mají být např. světová nábožen
ství. Téma má jasný obsah. Žáci nedispomuí žádnou zkušenos
tí v této oblasti. RozhodtUící úlohu zde tedy převezmou mé
dia. Budou také rozhodovat o tom,jaké obsahy vstoupí do vf'u-
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ky. Pro jaká náboženství máTI\ médium k dispozici? Jakou má 
tendenci? Jakých metod mohU--s jeho pomocí užít, od jakých 
se musím distancovat? Je médium konformní s cílem, nebo 
jde proti cíli? Jaké metody musím použít, abych zvýraznil ob
sah a přiblížil diskuzi cíli? 

Média: Za příklad můžeme.vzít téma rasismus. (Nabízí se 
v souvislosti s křesťanským pohledem na násilí při výchově ke 
křesťanskému jednání.) U či tel má k dispozici napři'klad doku
mentární film o Jihoafrické republice. Materiál je však plný 
násilí a agrese líčené velmi barvitě. Je jasné, že médium jde 
proti cíli. Učitel se buď může rozhodnout pro volbu jiného, 
které je cíli přiměřenější, nebo musí zvolit metodu práce, kte
rá by vedla k takovému zpracování média, aby dosáhl cíle. 

Metody- vyučovací děj:_Právě metody mají nástroje, který
mi spojují cíle, obsahy a média. Nejsou to žádné technické pro
středky, nýbrž konstanty ve výuce. Bez cíle nemůžeme obsahy 
a média dobře strukturovat, ale bez dobré metody je vůbec 
nelze otevřít. Rozvedeme-li příklad z předcházejícího odstav
ce, odpovídající metoda by zde mohla být například využití 
krátké scény, která nevypovídá o celém problému, ale úkolem 
skupiny je najít například důvod, proč se na obrazovce schylo
valo k násilí. Média je použito pouze jako impulsu. Toto roz
hodnutí je rozhodnutí metodické. 

V tomto smyslu bývají audiovizuální média rozdělována ná
sledovně: 

Monovalentní, která jsou utvářena tak, aby vedla jasně k cí
li. Jejich výpověď je vedena po jedné linii, vylučuje tím však 
možnost nedorozumění. Tato média mají ve výuce důležitou 
funkci jako prostředky dorozumění. 

Polyvalentní média naproti tomu jsou vzhledem ke svému 
obsahu víceznačná. Tím jsou ovšem také všestranněji použitel
ná. Pro tuto svou vícedimenzionalitu mohou také pomoci při 
dosahování většího množství cílú, a to i takových, které nejsou 
na první pohled zjistitelné. Například diaseriál "Žít s překáž
kami" z produkce firmy Concordia múže být použit k osvětle
ní hodnoty překážky na cestě k odkrytí životního smyslu, múže 
být impulzem pro ekologickou výchovu, ale stejně může být 
použit při meditaci na téma stvoření. 
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4.5. Začlenění audiovizuálního média 
do učebního pro~su 
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Má-li být učební proces blízký životu, potom musí vycházet 
z otázek a problémú dětí. Z tohoto pohledu múžeme učební 

1 

proces vnímat jako přechod žáka od počátečního stadia 
ke stadiu cílovému. Toto cílové stadium zahrnuje jednání žáka, 
o které usih"Ueme, většinou ho však nedosahujeme. Takovou 
situaci znázorňt"Ue další obrázek7

: 

Obr. č. 3: 

4 

Cíl k němuž 

/ 

výuka směřuje 
'--------------

// 

/, Skutečně 
// 1 dosažený pokrok 

/ 

/ • 
Dosažený Očekávaný 

Vstupní pokrok pokrok 
situace 

Tento proces mohou audiovizuální média zatížit: 

- jestliže v účastnících provoktůí subjektivní interpretace 
- jestliže uvolňují osobní asociace 
- jestliže jsou jednostranná a neúplná, a vyvolávají tak pouze 

ohraničená stanoviska, nebo když je umožněn pouze krátký 
pohled do celého poznání 

- jestliže např. fotografii prezentujeme i s podpisem autora 
nebo scénu z filmu podložíme svým textem 

když např. při přerušení promítání zahltíme žáky tolika 
impulzy, že se žáci spontánně obrátí k věcnému obsahu 

Média, která slouží především impulzúm, a která se snaží 
o překročení (o což jde často v náboženské výchově), se zde 
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hodí k tomu, aby opatřila .učiteli vhled do mentality a infor
. movanosti účastníkú. V této fázi učebního procesu mají au

diovizuální média diagnostickou funkci. 
Ve skutečném učebním procesu se. účastníci cítí být oslo

veni a motivováni k tomu, aby sami přicházeli se svými zájmy. 
Chceme-li žáky motivovat, vlastně se pokoušíme o to, vzbudit 
nebo posílit v nich jejich připravenost střetnout se s nějakým 
jevem. Motivy člověka pohnou k činnosti. Aktivují ho směrem 
na nějaký cíl. 

V počáteční fázi učebního procesu jde o zaměření se na 
problém či uvedení do problému, o první konfrontaci s učeb
ní látkou. V účastnícfch se má probudit povědomí problému, 
má to být začátek myšlení, které dítě dovede k cíli. Toho do
sáhneme probuzením zvědavosti, poukázáním na kontakty, 
zvýrazněním polí napětí atd. V této fázi nemají audiovizuální 
média úkol podat věcnou informaci či vyřešit problém. Spíše 
mají ozřejmit členúm skupiny problémové okruhy a navést na 
kladení otázek. 

Při výstavbě motivační fáze učebního procesu audiovizuál
ní média púsobí následovně: 

- provokují otázky a dávají impulzy k dalšímu myšlení 
staví problémy, ale neřešíje 
nabízejí srovnání 

- ukazt"!_jí kontrasty nebo podávají skutečnost konkrétně 
- jednostraně nebo nejasně informují a argumentují 

a vyvolávají tak potřebu dalších stanovisek 
- púsobí u recipientů silné emocionální zasažení 

Těmto požadavkúm odpovídají především scény ze zvuko
vých či vizuálních obrazú, filmy naznačt"!,jící otázky, fotografie 
či dobře vybrané jednotlivé dia obrazy. Scény, kterým mohou 
žáci naslouchat nebo je sledovat na obrazech, a především na 
pohybt"!,jících se obrazech, motiVl"!_jí svým utvářením, V)jadřují 
napětí, obohact"!_jífantazii a mají vztah k realitě. Především tím 
motivují žáky daleko víc než přednáška, učebnice či tabule. 

Ve fázi problematizace, diferenciace a zpracování konkrét
ního obsahu jde o to, ukázatúčastníkúrnrnnohoznačnostjevu, 
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problematiku probrat ze ~ch stran a kriticky problém pro
pracovat. Přitom musí být vysvětleny základní pojmy, skutková 
podstata či základní procesy a musí být zprostředkován vhled 
a souvislosti. Otázky mohou být hodnoceny z rúzných hledi
sek:· sociálních, světonázorových, z pohledu určitého oboru či 
z náboženského pohledu. 

V této fázi nasazt"úeme média, která: 
dokumentt"úí procesy 
ozřejml"úí a vysvětlují podstaty jevit 
struktun"úí informace a zpřehledl''n"úí je 
dávají vhled do souborných přehledú 
doplňl"úí předcházející informace 
prohlubt"úí jednotlivé aspekty 
informace dávají do kontrastu, členíje, atd. 

Této potřebě nejvíce odpovídají dokumentární média, pře
devším taková, v nichž se jedná o obsahy, které mohou účast
níci ve vlastním životě získat jen těžko nebo vť1bec ne, nebo 
o nichž si těžko dělají představu. Učitel musí zvlášť pozorně 
sledovat, zda použitá audiovizuální média nezužt"úí problema
tiku, eventuálně dodat chybějící informace. Musí mít i peda
gogický cit pro volbu přiměřených kontroverzních pozic. 

Procvičení, užití, zhodnocení či transfer směrem k životní 
skutečnosti, to jsou dúležité děje ve fázi řešení problému 
a transferu. Aktivita by zde měla vycházet především od účast
níkú učební skupiny. Audiovizuální média zde mají za úkol 
tento proces řešení spustit, urychlit, strukturovat. Dúležité je, 
aby audiovizuální médium bylo utvářené tak, že podpon"úe 
aktivitu a že eventuální návrhy řešení jsou použitelné i v po
dobných situacích. Tak nepúsobí ty prostředky, které jsou vzdá
lené skutečnosti či mají utopický charakter. Jak upozorňl"úí 
někteří autoři, přenos následuje pouze tehdy, když účastníci 
poznají, že jim audiovizuální médium zprostředkovalo situace 
s prvky identickými se situacemi v životě. 8 

Přenést lze metody řešení, pracovní techniky, myšlenková 
schémata a zpúsoby jednání. 



122 Ludmila Muchová- CÍLE A CESTY 

Přínos audiovizuálních médií v této oblasti múže být ná-
sledující: ...___ 

mohou dávat připomínky k řešení 
mohou nabízet diskuzi ke konkrétnímu jednání, a stát tak 
na začátku pohybu učení směrem k budoucím životním 
situacím 
mohou povzbuzovat k rolovým hrám, při nichž se 
uskutečňuje zvnitřnění - mohou být přímo impulzem 
k jednání nebo mohou podporovat například naplánování 
a provedení nějaké akce 

Učební proces je děj, který může trvat více hodin, překra
čovat dny i týdny. Zvláštní význam mají proto jednotlivá shr
nutí a opakování. Vedou ke zvnitřňování a zakořenění látky. 
Na konci jedné vyučovací hodiny múžeme nasadit audiovizu
ální média, aby ještě jednou shrnula a vybalancovala v paměti 
dětí důležité výpovědi, aby se tak aktualizovalo probrané téma. 

Učební proces je zakončen, až když jsme přezkoušeli učební 
pokrok žákú. Přitom se hodnotí, zda jde o pokrok v získání 
rozsahu vědomostí, v nabytí dovedností nebo v nabytí konkrét
ního jednání. Kontrolou efektivity nerozumíme měření vy1zo
nu ve vztahu k dotyčnému abonl, ani pouze faktické znalosti 
či souhrn teoretického vhledu. Daleko více jde o pokus zjistit, 
zda přinesl tento proces pozitivní změny v oblasti postojú 
a praktických dovedností žákú. Právě postoje a dovednosti 
uplatňované v praxi se těžko sledují během procesu učení. 
Oblast audiovizuálních médií zde nabízí především napojení 
na závěrečný rozhovor. Jestliže žáci dosáhli stanoveného cíle, 
používají v takové diskuzi napn1zlad správné pojmy, osvojené 
postoje, rozlišují správně situace apod. Učební efekt lze dobře 
kontrolovat například i dotazníkem, který vyplňují účastníci 
po předvedení závěrečného programu audiovizuálního mé
dia. 

Zvláštní případ je zde programové učení, při němž mohou 
účastníci postupovat jen v případě, že dosáhli v předcházejí
cím kroku úspěchu. Mezi zpětným hlášením na konci a na 
začátku musí být ovšem definován nárůst, ať už jde o diferen
ciaci v mínění, či o změnu chování účastníkú procesu. Tady 
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mohou pomoci média, která získávají žáky pro zapojení před
běžných znalostí a post~ a provokují motivaci. 

4.5.1. Audiovizuální média a jednotlivé dimenze učebního 
procesu 

V kapitole o kurikulární teorii jsme ukázali tři rúzné rovi
ny, v nichž se múže učební proces odehrávat. Aby byl další 
výklad jasný, zopakujme je s ohledem na použití audiovizuál
ních médií: 

Kognitivní rovina: Zde se jedná především o racionální děje, 
o procesy v oblasti vnímání, paměti a myšlení. V popředí stojí 
zprostředkování fakt a vhledu do dějú. Prúběh tohoto proce
su je snáze kontrolovatelný a ovlivnitelný. 

Mektivní rovina: Obsahuje široké pole pocitú, zájmú, po
stojú, jednání a hodnot. Ke slovu přicházejí emoce a afekty. 
Učební děj zde není tak bezproblémově kontrolovatelný, ne
boť zde hrají roli i podvědomé a nevědomé vrstvy osobnosti. 

Oblast psychomotorických dovedností: Aktivovány mají být 
psychomotorické schopnosti žákť1. Učení je zaměřeno na zlep
šení duševních a manuálních dovedností a je směrováno na 
praktické jednání. 

V poslední době múžeme vidět jednostranný trend k po
kud možno úplné racionalizaci života. Stranění racionalitě na 
úkor emocionality prováděné během vzdělávacího procesu však 
vede do slepé uličky. Zvlášť je to patrné v náboženské výchově, 
v níž nemúžeme pomocí racionálního zprostředkování pře
dat věřící postoje. Právě v náboženské výchově je dúležité ved
le kognitivních cílú stavět také cíle afektivní a psychomotoric
ké. Jde o celistvé oslovení účastníkú, které zachyct~e i emoci
onální oblast a rovinu podvědomí. K tomu slouží rovněž po
silování schopnosti zážitku a zasažení, stejně jako zprostřed
kování lidských základních zkušeností a náboženského svědec
tví. "Totální řeč médií", o níž se zmiňt~jí někteří autoři9 , pře

bírá vúči účastníkúm učebního procesu úlohu zprostředkova
tele výrazu, a to např. barvou, šumem, řečí, hudbotl, pohybem 
atd. Tím vším zasaht~e přfjemce obecně daleko silněji než 
napň1zlad text. 
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Názorně to ukáže následl.~ící obrázek č. 4: 

. Aktivizace pomocí projekce au
diovizuálních médií. :rv1ohou 
reaktivovat zkušenosti, pocity 
a poznatky. 

++v 
+ + + + + * - + * + - * + -

1-----------\----··"- + * - + * + - + * 

* * * * * * 
* * * * * * * 

* * * * * * * * 

+ * 
*- + * 

+ * + 
+ - * -

Legenda: - = reflektivní vědomí 
+ = emocionální vrstva 
* = podvědomá rovina 

Procesy v racionální, emocionální nebo pragmatické ob
lasti nemohou být od sebe přirozeně odděleny. Daleko více se 
jedná o stanovení akcentú, kterými se jedna od druhé odlišl.~e 
a současně je s ostatními prezentována. Pro plánování konkrét
ního vyučování to má ovšem tu vy11odu, že učitel je nucen pro
mýšlet současné púsobení audiovizuálního média na tyto di
menze. 

4.5.2. Způsob utváření učebního obsahu audiovizuálním 
médiem 

Audiovizuální média mají za úkol zpřítomnit látku v učeb
ním procesu. Jsou užívána proto; aby si prostřednictvím toho
to zpřítomnění učinili žáci představu o obsahu, na němž pra
ct~í. Rozumí se samo sebou, že múžeme použít jen takových 
audiovizuálních médií, která obstojí jak při formálním (to jest 
technickém), tak při obsahovém kritickém hodnocení. Dia 
seriál, který má například za cíl, aby ukázal význam starých 
biblických rukopisú, musí odpovídat jak archeologii, tak bib
lické vědě a dogmatickému učení. Dobré biblické obrazy obec
ně mají být něčím víc než jen prostředky náhledu nebo ilu
strací. Právě tato oblast nám múže dobře posloužit k tomu, 
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abychom si na ní u"'Zázali dúležitost přiměřeného utváření ob
sahú audiovizuálním médiem. Ve všeobecně známém příbě
hu Noemaje například pozorovatelné naivně historické ztvár
nění vztahu Boha a Noema. Tento pohled múžeme sledovat 
i ve starší produkci obrázkú či dia seriálú. Tvi:1rce takového 
média musel především porozumět kerygmatické intenci tex
tu, a teprve potom si dát za úkol toto kerygma převést z textu 
do výrazu média10

. 

4.5.3. Přihlédnutí k cílové skupině ve vyučovacím 
procesu s použitím audiovizuálních médií 

Učební děj je podmíněn kromě jiného ještě antropologic
ko-psychologickými a sociokulturními danostmi současné spo
lečnosti. Tvoří konkrétní pole, v němž se učební děj odehrává 
(viz obr. č. 2). Při vyoěru a nasazení audiovizuálních médií 
musí učitel zakalkulovat i stáří, pohlaví, stupeú vyspělosti a ži
votní styl svých žákú. Znovu a znovu jde o otázku: Osloví pou
žité audiovizuální médium horizont zkušeností cílové skupi
ny? Jaký význam má audiovizuální médium pro učitele a jaký 
pro žáky v jejich životním prostoru? 

Dalším úkolem učitele při volbě média je zvlášť bedlivě pro
mýšlet, jak dalece ovládají účastníci učebního děje metody 
práce, které umožúL'ůí plné využití techniky. Jsou např. účast
níci již schopni zachytit podstatu obrazu nebo filmového děje? 
Kdo si takové otázky nepoloží před nasazením audiovizuální
ho média, múže ztroskotat. Kritické zhodnocení audiovizuál
ního média vzhledem k obsahu a k technice provedení nesmí 
být odtrženo od samotné práce s médiem a od jeho schopnos
ti při špatném nasazení manipulovat recipienty. 

4.5.4. Učitel a audiovizuální médium 

Audiovizuální média přejímají ve vzdělávacím procesu ur
čitou funkci. 

Jakjsmejižjednou zkonstatovali,je tak učitel méně zatížen 
výkladem a je volný pro jiné pedagogické úkoly. Je osvobozen 
od svého úkolu dávat informace a argumentovat. Tím, že před-
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mět učeníje objektivizován audiovizuálním médiem, dostává 
se učitel a žáci na jednu rovinu, a to na rovinu, která je staví 
před úkol kriticky se vypořádat s obsahem učení. V jednotli
vých případech bude učitel nucen, aby/se v konfrontaci s mé
diem od něho odchýlil a Svl~ postoj aby V)jádřil a zdúvodnil. 
Učitel se tak stává do jisté míry členem skupiny. Posílena je 
v tuto chvi1i demokratizace vzdělávacího děje. 

Samozřejmě, že učiteli zústane jako pořadateli a autoritě 
úkol vést a ozřejmovat. Zústává mu jako organizátorovi učeb
ního procesu odpovědnost za výběr a transformaci učební 
nabídky. M1~sí především zvážit, jako dobrý diagnostik, kteří 
žáci a které skupiny potřeb1~í podpořit. Dále mu zústává úlo
ha poradce vll či žákúm. U či tel náboženství zústává i při uži
tí audiovizuálního média vedoucí postavou pedagogického 
procesu. Ale jeho role ztrácí při v)'l.lce aktivované médii Svl~ 
autoritativní akcent a mění se spíše v partnerský učební styl. 

Stává se, že žáci nemají svllj názor na věc, zvlášť v přípa
dech, kdy konzum médií v nich posílil receptivní postoj a pa
sivitu. N ebezpečné je to zvlášť tehdy, když aucliov:izuáln.í médi
a jsou nasazována takříkajíc samočinně, bez didaktického zá
měru, bez uvozujících myšlenek nebo bez následného propra
cování. Často je hitizován stav, kdy audiovizuální médium musí 
zastávat funkce "vyplňovače programu" u učitele náboženství, 
který neměl čas na přípravu hodiny nebo při hodině suplova
né. Ve V)'llčování nejde prostě jenom o promítnutí filmu či 
dia seriálu, ale jde o to, vyvolat rozhovor a aktivizovat zážitky. 
K tomu je potřeba od učitele velká pozornost. Navíc musí za
dávat často rúzné úkoly několika skupinám, nebo nasadit rúz
ná média pro jednotlivé skupiny. Často je učitel v pokušení 
použít audiovizuální média jako odměny, jako bonbónku za 
správné chování dětí. Médium však skutečně není ani posled
ní záchrana při vrcholící nudě, ani návnada na "hodnost" dětí. 
Kdo pracuje pomocí takových trikú a zneužívá médií jako ná
vnady, stěží dosáhne nějakého cíle. Obrazy mají velkou akti
vační sílu. Probouzejí k životu celý psychomotorický aparát 
člověka a posilují účastníky učebního procesu k rozhovoru. 
Dobrý učitel považuje za velmi hodnotné, když žáci udělají 
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sami krok k aktivní práci s médiem, např. když vytvoří vlastní 
řadu dia obrazú či vlastní diapozitiv, když natočí s někým in
terwie,v, pokusí se V)jádřit svúj pocit koláží nebo vlastní písní. 

4.6. Vyhodnocení účinku audiovizuálních médií 
v učebním procesu 

Efektivní práce s audiovizuálními médii předpokládá, že 
budeme dbát také na odpovídající didaktické zásady. K nim 
patří i otázka, zela ajak múžeme vyhodnotit metodičnost na
sazení médií. K zodpovězení této otázky vezměme v úvahu 
následujících několik poznámek 11

: 

l. Význam rozhovoru při práci s médii 

Dnesje stále ještě rozšířen názor, že rozhlas, film a televize 
vedou přijemce k pasivitě. Stále znovu múžeme slyšet, že nasa
zení médií posiluje nekritický konzum. Praktické zkušenosti 
však mohou být jiné: při výzkumu púsobení médií je opakova
ně konstatováno, že audiovizuální materiál clispomlje velkou 
aktivační silou. Předpokladem ovšem je, že se s ním skutečně 
pracuje, že audiovizuální média se mohou stát stavebními ka
meny, které mají v učebním procesu rúznou funkci. Jestliže 
má jejich nasazení za cíl vyvolat asociace, aktivizovat zkušeno
sti a impulzy, které povedou k dalšímu myšlení, potom posilu
jí dialog a oživují veškerou vzdělávací práci. Práce s audiovizu
álními médii nemá dialog nahradit. Rozhovor zústává nejvyšší 
formou lidské komunikace. 

Zároveň je původní formou dění mezi učitelem a žákem. 
Je též významným činitelem náboženské výchovy. To, že žije
me v době, pro nižjsou média charakteristická, nás nesmí 
zmást. Slovo neztratilo svťlj význam a nemúže být nahrazeno 
médiem. Naproti tomu musíme konstatovat, že obraz múže 
většinou existovat pouze :S vysvětlením. Navíc je v něm skryto 
mnoho možností interpretace .. Totéž platí o hudbě. I rytmy 
a tóny mohou mít mnoho významú a vyvolávají potřebu roz
hovom. Médium je prostředník, není samoúčelné. Práce s mé-
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dii proto nikdy nesmí být jednosměrná. lVIá daleko spíše vyvo
lávat výměnu zkrfšeností a názorú všech účastníkú učebního 
procesu. Právě když vedou k intenzivnímu rozhovoru, jsou 
média nejefektivnější. Přirozeně to předpokládá, že před na
sazením média nebo po něm rozdělíme jednotlivým skupinám 
úkoly spojené např. s pozorováním nebo s další prací. Pouze 
tak nebude zanedbán rozhovor ani v čase perfektní techniky. 

2. Fáze komunikace 

Při použití audiovizuálních médií v hodině náboženské vý
chovy múžeme obecně stanovit tři fáze komunikace, které sta
ví jedna na druhé12 : 

Obr. č. 5: 
Prvrú fáze 

Informace 

Druhá fáze 

Diskuze ve 
skupinách, 
v plénu 

Třetí fáze 

Orientace, 
zhodnocení 
strategie 
jednání 

V pnrní fázi dostává skupina informaci pomocí audiovizu
álního média. Ve druhé fázi se ve skupině rozvíjí diskuze o tom, 
co skupina viděla a slyšela. Konečně ve třetí fázi náslecl1lje pro
pracování: ze situace jsou vyvozeny dúsledky. Zvlášť pro nábo
ženskou výchovu je dúležité vyvození a převzetí hodnot, které 
ze situace plynou. 

3. Metody vyhodnocení médií 

Tyto metody múžeme popsat jako most mezi s ku pin o u žákú 
najedné straně a audiovizuálním médiem s jeho obsahem na 
straně clmhé. Díky rozhodnutí pro určité audiovizuální médi
um múže být učební děj podnětný. Měřítkem pro metodický 
účinek média je jeho srozumitelnost: cílem je pokud možno 
příznivé přijetí obsahu skupinou. 

Mezi výběrem a selekcí médií existuje oboustranná závis
lost. Před použitím média musíme přezkoušet, s jakými meto
dami je spojitelné. Médium nesmí jít proti metodě, které chci 
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jako učitel použít. Rozhodnu-li se pro nepřiměřenou metodu, 
mohu naopak snížit účinek média. Mnoho médií napfíkl:Hl 
díky své délce či bohatosti informací přímo vyžaduje, aby ve
doucí rozdělil úkoly sledovat rúzné dmhy informací rúznýrn 
skupinám, a to ještě před nasazením média.] estliže to neudě
lá a skupiny nebudou zkoušet sledovat jen některé aspekty, 
ztratí se během práce mnoho dúležitých prvkú. Práce s audio
vizuálními médii podporuje orientaci na kooperativní styl vý
uky a na sociálně integrativní styl. Podporuje rozhovor ve sku
pině a skupinovou práci. 

Rozlištúeme dva základní směry ve vyhodnocování médií: 

a) vyhod.nocení orientované na účastníky učebního procesu 
b) vyhodnocení orientované na obsah 

ad a) Ve středu z:ljmu stojí při tomto druhu vyhodnocení 
diváci či posluchači se svými osobními otázkami a problémy. 
Vyprávějí, jak na ně médium zapúsobilo, co zažili při jeho pre
zentaci, jaké myšlenky a zážitky v nich vyvolalo. Hovoří 
o svých individuálních zkušenostech, otázkách, problémech, 
pocitech. Reflektují subjektivní zážitek. K tomu jsou vhodná 
média púsobícíjako impuls či provokace, kreslené trikové fil
my a krátké hrané filmy. 

ad b) U vyhodnocení orientovaného na obsah nestojí ve 
středu zájmu osobní zážitek účastníkú, ale "poselství" média: 
informace, která ho zprostředkovává, problém, předložený 
k diskuzi. V první řadě zde jde o tematiku, kterou médium za
chyctúe, a nikoliv o subjektivní zážitky divákú. Zde jsou nej
vhodnější věcná, zpravodajská, informační či dokumentární 
média. 

4.6.l. Některé metody usnadňující vyhodnocení účinku au
diovizuálních médií 

Metod, které mohou být použity při práci s audiovizuální
mi médii a při jejich vyhodnocení, je celá řada. V závěru této 
kapitoly chci uvést pouze ty nejdúležitější, zvláště s ohledem · 
na jejich použití v hodinách náboženské výchovy13

: 



130 Ludmila Muchová- CÍLE A CES1Y 

\ 
1. Rozhovor v plénu 

Na závěr, po předvedení audiovizuálního média - múže 
proběhnout ve skupině rozhovor. Velikost skupiny přitom roz
hóduje 6 tom, jak dalece se mohou zapojit jednotliví členové. 
Nevýhoda skupin s více než 10 členy spočívá v tom, že jednot
liví účastníci se nedostanou se svými otázkami vúbec ke slovu. 
Často se stává, že tzv. "roztahovači" si vyboJL~jí slovo a určí prú
běh diskuze, zatímco valná část ostatních mlčí. 

Rozhovor v plénu se uskutečňuje ve dvou fázích: 

a) V)jádření se k obsahu: Ještě před vlastní prací s médiem 
a s jeho obsahem múžeme dát účastníkúm možnost, aby 
se vyslovili k tomu, co právě viděli či slyšeli. Toto "sebe
v)jádření" má spíše psychoterapeutickou funkci. Pomáhá 
účastníkúm, aby se osvobodili od bezprostředního tlaku 
zážitku. Zkusí zde vyslovit své dojmy a zážitky a zaujmout 
postoj ke zprostředkovanému obsahu. Mohou začít 
objektivizovat konkrétní obsahy. Tak mohou dospět 
k odstupu od bezprostředního zážitku. Díky této distanci je 
vúbec možné vytvářet první předpoklady pro to, aby bylo· 
možné z programu audiovizuálního média asimilovat to, 
co jsme zažili. 

Pro tuto fázi je dúležité, aby každý účastník dostal možnost 
plně a nenuceně se v)jádřit k tomu, co viděl a slyšel. To, co 
řekne, zústává bez další diskuze, není to zpracováváno hned. 
Teprve když všichni dostali možnost se vyslovit, začíná vlastní 
rozhovor. 

b) Vlastní rozhovor: V této fázi jde o vlastní vypracování tema
tiky, jejíž diskuzi médium vyprovokovalo. Rozhovor se odvfjí 
ve třech krocích: 
-Co jsme viděli? Jde o vysvětlení jednání.. Co skutečně pořad 
ukázal? To je možné zkontrolovat a přezkoušet.· Podle 
okolností je možno třeba znovu předvést mediální program, 
odsouhlasit sled událostí apod. To je dúležité tehdy, když 
se diskuze vzdaluje od tématu. 
-Jaký by mohlo mít význam to, co jsme viděli? Zde jde 
o vztahy, na něž mělo médium upozornit, a o jejich poza
dí. Které problémy jsme zachytili? Jaké hlavní útvary 
jsme vysledovali a jak je múžeme charakterizovat? Jaká 
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rozhodnutí'z:-toho pro nás plynou, jaké pro ně máme 
motivy? atd. V tomto bodě múže být v pohotovosti i otázka, 
zda známe podobné události z vlastního života. 
-Jaké důsledky z toho vyvodíme? Během rozhovom se stále 
znovu vynoh"ůe otázka po dúsledcích, které má představené 
a propracovávané téma pro vlastní život a pro život spo
lečnosti. U účastníkú skupinové práce se formuje potřeba 
posuzovat děje a hodnotit je. Záci hledají pomoc pro 
orientaci, aby mohli správně volit mezi rúznými možnostmi. 

Zde se objeVt"ůe místo, na němž múže přijít ke sloVtl nejen 
nabídka politických a světonázorových zpúsobú myšlení, ale i 
potenciál křesťanských pohledú a pohledú, které vycházejí z 
křesťanské víry. Dúležité výsledky rozhovoru múžeme 
vizualizovat: napsat na tabuli, promítnout zpětným 
projektorem apod. 

2. Pódiová diskuze I Odborný rozhovor I Rozhovor 
ve fóru 
Tato metoda nepatří mezi často užívané, protože je nároč

ná na přípravu i na finanční prostředky. Užívá se proto jenom 
u dúležitých témat. Vynodnáje především tam, kde je počet
né publikum. Po předvedení audiovizuálního média, které má 
za úkol téma "rozcupovat", diskutují nejprve tento problém 
odborníci. Příklad: Tématický okruh má název: "Církev ajejí 
peníze". Nejprve mohou na téma diskutovat odborníci jako 
zástupci rúzných politických stran, reprezentanti diecézních 
rad, ekonomové biskupské konzistoře atd. 

Účastníci učebního děje zde nejsou odsouzeni pouze k pa
sivnímu posuzování, pódiový rozhovor múže být přev~den na 
diskuzi ve fóm. Účastníci v sále mohou směrovat své otázky 
přímo zpět na odborníky na pódiu. 

Rozumí se, že tato metoda není určena hodině nábožen
ství, ale většímu shromáždění, například setkání dětí či mláde
že v rámci diecéze apod. 

3. Asociační metoda 
Zde se jedná o metodu, která nám dá informaci o subjek

tivních zážitcích žákú. Tato metoda se vztahuje všeobecně ke 
třem stupňúm: 
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- Přímo během předvádění programu audiovizuálního média 
nebo bezprostředně po něm napíše každý účastník na list 
papíru, co ho napadlo při vnímání audiovizuálního média. 

- ·Potom jsou tyto asociace (spojení myšlenek či idejí) přečteny 
jednotlivými účastníky. 

- Ve skupině nebo v plénu potom mohou účastníci klást další 
otázky nebo je dál prodiskutovat. 

· Asociace vznikají nejčastěji na základě podobnosti nebo 
kontrastu, na základě prostorové či časové blízkosti. Je potře
ba zdúraznit, že je vynodné nejprve prohovořit asociace jed
noho účastníka a teprve potom přejít k dalšímu. Některým 
členúm skupiny dělá potíže formulace asociací. Místo nich 
často vrší otázky, které v nich médium vyvolalo. Ale právě ta
kové otázky se mohou stát předmětem rozhovoru. 

K prohovořeníjednotlivých asociací musíme mít dost častl. 
Tato metoda je proto vhodná pro menší skupiny, jejichž po
čet nepřesahuje 15 členú. K tomu přistupuje i potřeba ovzduší 
vzájemné důvěry a přijetí. V tomto počtu je navíc atmosféra 
přehledná, každý účastník je "viditelný", múže klást prohlubu
jící zpětné otázky apod. 

4. Brainstorming 

Brainstorming spočívá v tom, že se během krátkého času 
projeví velké množství hledisek. Vznikne tzv. "sbírka materiá
lu", která je základem dalšího rozhovoru. Jádro této metody je 
vlastně podobné jako u metody asociační, rozdíl je pouze v me
todě provedení. 

Po sledování média vyzveme účastníky, aby poskytli v ma-
. lých skupinách nebo v plénu své názory, otázky i odpovědi, 
které k médiu mají. Tyto spontánní výpovědi sepíše vedoucí 
skupiny na velký arch papíru nebo na tabuli. Brainstorming je 
ukončen po 5-8 minutách. Jednotlivé názory je nyní potřeba 
uspořádat tematicky. Nyní jsou základnou pro další diskuzi. 
I tato metoda počítá s individuálními pohledy účastníkú a pú
sobí velmi dobře ve fázi motivace. 
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5. Metoda ý6 I Skupinová práce I Rozhovor v plénu 

Po předvedení mediálního programu vytvoříme malé sku
piny po 6 členech a vyzveme je, aby formulovaly během 6 mi
nut výpovědi a otázky, které v nich médium vyvolalo. Členové 
skupiny jsou tímto způsobem osobně aktivní a dostáváme vel
mi úplný soubor názorů. Jednotlivé problémy jsou prodisku
továny v těchže skupinách a nejdůležitější závěry sdělí zástup
ce každé skupiny plénu. Tato metoda je použitelná prakticky 
pro všechny druhy audiovizuálních médií. 

6. Sekvenční metoda 
(postupné střídání programu a rozhovoru) 

Při běžném použití této metody je nejprve program média 
předveden celý. Bezprostředně potom mají účastníci možnost, 
aby se k němu V)jádřilL Ale nedochází ještě k diskuzi či k roz
hovoru. Potom následuje druhé předvedení, a to po částech, 
o nichž členové skupiny diskutují. 

Tato metoda předpokládá, že mediální program lze na ta
kové části rozdělit. U mnohých krátkých či dokumentárních 
filmů snadno takové rozdělení provedeme. 

7. Frekvenční metoda (intervalová metoda) 

Tato metoda je blízká předcházející sekvenční metodě. 
Nabízí se zvlášť u krátkých filmů či diaseriálů doprovázených 
ozvučeným programem. Spočívá v tom, že program nejprve 
předvedeme a následuje rozhovor ve skupině. Ale v okamži
ku, kdy se začnou názory členů skupiny lišit nebo se začnou 
vztahovat k programu, ale zůstávají nejasné, prostě program 
zopakujeme. Tímto způsobem můžeme program opakovat 
ještě víckrát a vždy znovu ho diskutovat, vždy to povede k hlub
šímu proniknutí do problému. 

Programy audiovizuálních médií bývají krátké, ale obsa
hujímnoho informací. Účastníci učebního procesu nemohou 
při prvním předvedení vnímat vše. Opětovné předvedení pro
gramu jim velmi pomáhá. 
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8. Dotazník~vá metoda 

Dotazníky k vyhodnocení média jsou mezi účastníky běž
ně rozděleny až po předvedení média. Podle zvolené metody 
vyplňují všichni účastníci buď celý dotazník, nebo pouze jed
nu část. Potom se výsledky diskutují ve skupinkáchnebo v plé
nu. 

Výhoda této metody spočívá v tom, že každý účastník je 
veden k aktivitě, každý je veden k tomu, aby se vypořádal s in
formacemi média a aby nebyl eventuálně potlačen v diskuzi. 
V dotazníku má písemně poznamenány důležité body. 

9. Metoda 365 

Je oblíbená zvlášť u mládeže. Skupina je rozdělena do 
menších'skupinek, asi po6 účastnících (ne víc než 8, ne méně 
než 5). Každý účastník obdrží jeden list papím A 4, který roz
dělí čarami po délce na 3 oddíly. Po předvedení média zapíše 
každý účastník jednu otázku (jeden názor) do každého oddí
lu. Po 3 až 5 minutách se papíry posunou o jednoho účastníka 
vlevo. Tím začíná rotační hra. Soused reaguje na napsané vý
povědi a buď na ně svojí výpovědí odpovídá, nebo napíše no
vou výpověď. Na konci má každý hráč svi:ú původní list papím 
s příspěvky ostatních 5 členů skupiny. Zápisy se mohou přečíst 
ve skupině nebo v plénu a znovu diskutovat. 

Tato metoda je sice náročná na čas, ale múže být použita 
pro všechny typy audiovizuálních médií. Nepotřebuje navíc 
ani žádného vedoucího rozhovonl. Vede nenásilně k překva
pující produktivitě a k rovnoměrné účasti všech členů učební 
skupiny. 

10. Provokační metoda 

Mnohé mediální programy jsou po formální, technické 
stránce zpracovány neobvykle.Jiné podávají neucelené či jed
nostranné informace nebo neucelený názor. Tyto programy, 
přestupující rámec obvyklosti - částečně způsobem angažtúí
cím, částečně ideologickým, částečně polemickým- vyvolávají 
ve skupině odpor. Média zabarvená emocionálně dosahují 
emocionálních reakcí. Učitel na to musí být připraven. Jde 
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hlavně o to, abp byla tato afektivní stanoviska zachycena ve sku
pinovém rozhovom, aby měla právo se ptát a právo být objas
něna. 

ll. Rozdělení pozorovacích úkolů 

Délka a 0bsáhlost informací mnoha audiovizuálních mé
dií způsobují při výuce problémy, neboť přetěžují účastníky. 
Nemohou prostě zachytit všechny podněty, které na ně z mé
dia útočí.] edno řešení nabízí metoda rozdělení pozorovacích 
úkolú: každá skupina směruje své pozorování na určitý aspekt. 
Tímto způsobemje z~ištěno, že unikne jen malý počet infor
mací, a naopak co nejintenzivněji jsou postiženy rúzné úhly 
pohledu. Po skončení programu média nejprve o jeho obsa
hu diskutují malé skupiny. Asi po 15- 20 minutách pokračuje 
rozhovor v plénu. U této metody je dúležité, aby učitel včas 
a dobře formuloval úkoly pro jednotlivé skupiny. 

12. Hry s rolemi 

Hra s rolemi je oblíbená jak u malých dětí v MŠ, tak v zá
kladní škole a pozorovat ji múžeme i u mládeže. Předpokla
dem ovšem je, že účastníci si rádi hrají. Hru s rozdělenými 
rolemi není možné hrát z donucení, nevede tak k dobrým vý
sledkúm. 

Výhoda rolové hry spočívá v tom, že se účastníci mohou 
silněji identifikovat s jednotlivými osobami a s dějem. Mohou 
porozumět i jiným postojúm. To může zpětně ovlivnit společ
ný život skupiny či posilnit stávající stav. 

Hry s rolemi múže být použito na konci programu média 
s úmyslem vést ke zvnitřnění a zakořenění zážitku. Rovněž tak 
je však také možné zastavit pořad v okamžiku jeho vrcholu a te
matiku rozehrát v rolové hře až po přijetí určitého řešení. Pře
rušení programu ve chVI1i vrcholu múže v jednotlivých přípa
dech vyvolat u účastníkú skupiny odpor, zvlášť když byli zvyklí 
do té doby sledovat vždy program do konce, tak jak to umož
ňuje např. televize. Po skončení rolové hry je třeba zvážit, zda 
vúbec účastníci ještě chtějí sledovat řešení, které obsahuje děj 
média. 
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13. Výtvarné techniky 

Tyto metoqy se hodí pro děti všeho věku i pro mládež. Po 
sledování programu vyzveme účastníky, aby namalovali nejdů
ležitější scény na jeden obrázek a ten potom vysvětlili. U dětí 
do 10 let se stává, že nemalqjíjenjeden obraz, ale celou řadu 
obrazů.. To může být obohacující zvlášť v případech, kdy děti 
dobře rozlišt~í vrcholný okamžik události a vyvolá v nich zá
jem. Zároveň se uskutečňuje dúležitý krok od receptivního 
jednání ke kreativnímu V}jádření. 

14. Další metodické prvky a podněty 

Film nebo dia-program, obraz, apod. můžeme předvést bez 
titulu a požádat účastníky, aby pořadu našli název a zdůvodni
li jeho volbu. Nenápadně tak vyvoláme podnět k diskuzi o ob~ 
sahu pořadu. Stejným způsobem je můžeme požádat, aby pro
gram rozdělili na části a hledali a odůvodňovali pro ně názvy. 

Jindy je možné pustit např. film nebo video nahrávku bez 
doprovodu zvuku. Účastníci mají přemýšlet, o čem vypovídá 
jednání představitelů děje, a usuzovat z toho, o čem asi hovo
ří. Pozornost účastníků tak obracíme na neverbální komuni
kaci. 

Kdo pracuje s audiovizuálními médii častěji, objeví brzy 
mnoho jiných možností, jak s nimi ve skupině pracovat a jak 
vyhodnotit jejich působení. 

Závěrem kapitoly ještě podotkněme, že v ní šlo především 
o didaktický pohled na problematiku užití média v učebním 
procesu, nikoliv o technické otázky. 

/ 
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4 Srovnej Petzold, H., Brown, G. I.: Gestaltpadagogik. Konzept 
integrativen Erziehung, Miinchen 1977, str. 108 a další 

5 Srovnej Zochbauer, F.: Verkiindigung in Zeitalter der 
Massenmedien, Miinchen 1969, str. 35 a další 

6 Srovnej May, H., Taubl, A.: Praxis AV- Medien, Miinchen 
1981 . 

7 Srovnej May, H., Taubl, A.: Praxis AV- Medien, Múnchen 
1981, str. 132 

8 Srovnej Zochbauer, F.: Verkúndigung in Zeitalter der 
Massenmedien, Mfmchen 1969, str. 35 a další 

9 Srovnej May, H.,Taubl, A.: Praxis AV- Medien, Miinchen 
1981, str. 139 

10 Srovnej May, H., Taubl, A.: Praxis AV- Medien, Múnchen 
1981, str. 140 

11 Srovnej Luhan, M. Mc.: Die Gutenberg- Galaxis- das Ende 
des Buchzeitalters, Diisseldorl- Wien, 1968 

12 Srovnej May, H., Taubl, A.: Praxis AV- Medien, Miinchen 
1981, str. 152 
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( 

Závěr 

Při východu z Rakouské národní knihovny ve Vídni, která 
obsahuje tisíce a tisíce knih, mfjejí čtenáři velký nápis: "Všech
no jsem zkoušel, všechno jsem zvažoval..." 

Dnešní nové pedagogické směry přinášejí celou řadu teo
rií, impulzú či názoru. Tato učebnice je chtěla otevřít učite
lúm a učitelkám náboženství na bázi obecné didaktiky. Ne 
každá metoda, forma či zpúsob formulace cíle se hodí ke všem 
skupinám žákú či pro rúzné typy osobností učitehL I pro zpro
středkování pohledu víry na lidi a svět je třeba najít svt\j osob
ní styl a současně využít toho, co nabízí obecná věda. 

Ti, kteří dospěli k těmto řádkúm, mají tedy hlavní díl prá
ce před sebou: všechno zkoušet, všechno zvažovat ... 

/ 


