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⏏ 1. část 
ŠKOLSKÁ REFORMA

(škola na kruhovém objezdu)



vstupová reforma
(kurikulární)

výstupová reforma
(testová)

procesová reforma
(didaktická)



EDUout: vyprazdňování 

školy 

(ideje i instituce), 

descholarizace-privatizace-

rescholarizace



vstupová reforma (kurikulární)

Slogany: 

• školy si píší svá kurikula
• my máme kurikulum, ó, my se máme…

Logika: 
• operuje na vstupu systému
• drží ve hře vzdělávací obsahy (jakkoliv v ČR se ubírá ke 

kompetencím)
• ve variantě dvojúrovňového kurikula realizuje ideu decentralizace 

tvorby kurikula a posiluje autonomii škol

Aktéři:

• tvůrci, implemantátoři, realizátoři kurikula (VÚP/NÚV 05-13)

Kritika/rizika:
• odvádí učitele od výuky k psacímu stolu 
• nemá velkou sílu měnit výukovou praxi, neboť je papírová
• přecenění ohledu na kompetence jde ruku v ruce s rizikem 

obsahového vyprazdňování školního učení



procesová reforma (didaktická)
Slogany: 

kultura vyučování-učení: kvalita výuky/školy
profesní společenství: rozvíjející hospitace

učitelství jako aktivistická profese

Logika: 
• operuje v “černé schránce” školského systému
• jde jí o kvalitu toho, co je didakticky nejryzejší: vyučování-učení 
• podprována dalším vzděláváním učitelů: realizuje se ve spolupráci mezi 

učiteli a výzkumníky ve školách (school-based), staví na analýze výukových 
situací (research-based) a na navrhování a ověřování (design-based) způsobů 
jejich alternativního (lepšího) řešení

Aktéři:

• angažované učitelstvo sobě + podpora z fakult a odjinud (např. 
Hejného matematika, Heuréka, Didactica Viva…)

Kritika/rizika:
• může se zvrtnout v metodikaření 
• nebezpečí formalismů a potažmo obsahového vyprazdňování



výstupová reforma (testová)

Slogany: 
plošné testování, výstupy z učení, evaluační standardy

skandální zjištění z mezin. srovnávacích šetření

Logika: 
• základem řízení ve školském systému je měření vzdělávacích výsledků
• soutěž škol (ideologie konkurenceschopnosti)
• testování, mezinárodně srovnávací šetření - žebříčkování
• skandalizace výsledků - konstrukce vzdělávacích katastrof, zavedení válečné terminologie, 

šíření paniky, hysterie 

Aktéři:

• ministerské kontrolní orgány, testovací agentury
• edukační metrologové z výzkumných institutů, „experti“ na vzdělávání

Kritika/rizika:
• vytváří se sebereferenční svět klamu (Scheinwelt) - řeší se “data o vzdělávání” spíše než 

vzdělávání jako takové 
• škola se mění v soutežiště a bojiště - vystresovaní rodiče požadují od vystresovaných škol 

hyperkvalifikaci pro své vystresované děti (angličtina od MŠ, esperanto od 3. třídy, digitální 
gramotnost implantovat ihned po narození)



EDUout: vyprazďnování školy (ideje i instituce), 

descholarizace-privatizace-rescholarizace

Slogany: 
• nejlepší škola je život - učit netřeba, stačí s dětmi být (škola domácí/lesní)
• proč se učit, když je všechno na Google - hackni si své vzdělávání
• nespokojení rodiče zakládají školy pro své (nespokojené) děti 
• škola je dobrý byznys: ten, který by nejraději školy zrušil, je teď zakládá…

Logika: 
• v reakci na problémy, které běžně běžná škola má, se mnoha různými směry 

rozvíjejí aktivity, které “řeší” problém školy
• školu jako ideu i instituci vyprazďnují - někdy tak činí z neporozumění tomu, že 

idea školy je v pořádku, jind tak činní v zájmu svého vlastního podnikatelského 
zájmu (descholarizátor rescholarizátorem)   

Aktéři:

• o.p.s. ... a.s. ... s.r.o. … typu EDU-out

Kritika/rizika:
• riziko destabilizace školy jako ideje a instituce
• riziko obsahového vyprazďování školy přináší vážné důsledky - oslabení zájmu o 

“věcnost”





vstupová reforma
(kurikulární)

výstupová reforma
(testová)

procesová reforma
(didaktická)

mezinárodně srovnávací výzkumy
mohou působit na projektované kurikulum
(kurikulum se upravuje s ohledem na to, co 

je ve výzkumech šetřeno)

mezinárodně srovnávací výzkumy
působí na realizované kurikulum, tj. na 
výuku (mohou ilustrovat více či méně 
kvalitní výuky, mohou inspirovat po 

didaktické stránce)  

mezinárodně srovnávací výzkumy
Mohou působit na dosahované 

kurikulum (výuka pro testy)



⏏ 2. část 
KULTURA VYUČOVÁNÍ A UČENÍ

VE ŠKOLNÍCH TŘÍDÁCH



Kultury vyučování a učení ve školních třídách



Časově ohraničený souhrn určitých forem učení a 
vyučovacích stylů a s nimi souvisejících antropologických, 
psychologických, společenských a pedagogických orientací 

(Weinert, 1997, s. 12)

Kultura vyučování a učení

časově ohraničený souhrn – čas od 
času kulturu „starou“ střídá „nová“

forem učení a vyučovacích stylů – nastavení 
časoprostorových a sociálních podmínek, v 
nichž se procesy vyučování a učení realizují

souvisejících antropologických … orientací – jaké 
teoretické přístupy z jakých oborů stojí v pozadí 



• Aktuálně „nová“ kultura vyučování a učení –
teoretický fundament v teoriích pedagogického, 
psychologického a (oborově) didaktického 
konstruktivismu. 

• Je pro ni charakteristické „aktivní, konstruktivní, 
samostatné, motivované a celostní učení; učení 
bez tlaku na dosahované výsledky, které se 
odehrává ve společenství učících se jedinců, kteří 
jsou v přibývající míře nezávislí na vyučujícím –
vzdělávají se pro situace každodenního života a 
jejich prostřednictvím“ (Weinert, 1997, s. 12).



• Důraz je kladen zejména na individualizaci učebních 
procesů, kognitivní aktivizaci žáků, zavádění autentických 
učebních úloh vyžadujících transfer naučeného do 
nových kontextů, generativní řešení problémů, verbalizaci 
procesu řešení úloh, podporu metakognitivních procesů 
např. prostřednictvím rekapitulace učebního procesu 
apod. (Reusser 2001, Wiater 2005).

• Uváděné obecnější pedagogické a psychologické 
charakteristiky kultury vyučování a učení do značné míry 
korespondují se specifičtějšími charakteristikami 
rozpracovávanými v oborových didaktikách. 

• Příkladem dobrého souznění obecnějšího a 
specifičtějšího pohledu – např. na kulturu vyučování a 
učení budiž didaktika matematiky. 



Cesty zdokonalování kultury vyučování matematice (Hošpesová, 
Stehlíková, Tichá et al. 2007) – jako charakteristiky kultury vyučování 
matematice z pohledu činností učitele, resp. jako principy účinného 
vyučování matematice se zde rozebírají: 

(1) učitel probouzí zájem dítěte o matematiku a její poznávání

(2) učitel předkládá žákům podnětná prostředí (úlohy a problémy)

(3) učitel podporuje žákovu aktivní činnost

(4) učitel rozvíjí u žáků schopnost samostatného a kritického myšlení

(5) učitel nahlíží na chybu jako na vývojové stádium žákova chápání 
matematiky a impulz pro další práci

(6) učitel iniciuje a moderuje diskusi se žáky a mezi žáky o matematické 
podstatě problémů

(7) učitel se u žáků orientuje na diagnostiku porozumění 

(Stehlíková, 2007). 



⏏ 3. část 
MEZINÁRODNĚ SROVNÁVACÍ VÝZKUMY 

VYUČOVÁNÍ A UČENÍ



• Na průniku etnografických a kulturně srovnávacích 
výzkumů se cca od 80. let 20. století diskutuje o tom, 
jak zkoumat vyučování a učení jakožto kulturní praktiky. 

• Uvědomit si specifika vlastní kultury na pozadí 
porovnání s jinou.

• Praktický důsledek: u nás „doma“ začínáme 
zpochybňovat to, co jsme dosud považovali za 
samozřejmé, a pronikáme tak k aspektům, které 
prozatím zůstávaly stranou naší pozornosti.

Mezinárodně (mezikulturně) srovnávací výzkumy



• Kulturní praktiky si osvojujeme převážně v režimu participace, tj. 

tím, že jsme dlouhodobě zapojeni do jejich pozorování a dělání 

(praktikování) – spíše než racionální studium, zde důležitou roli 

sehrává implicitní učení. 

• Problém: „Jakmile jsou každodenní rutiny a vzorce chování 

kulturně natolik sdíleny, že je většina lidí dělá stejným způsobem, 

stanou se neviditelnými“ (Geertz, 1984, cit. podle Hiebert et al., 1999, s. 3).

• „V průběhu času jsme si pro vyučování vytvořili pravidla a 

očekávání, která jsou ve společnosti rozšířena a předávána, jak se 

jedna generace studentů stává příští generací učitelů… tím, jak jsou 

naše modely vyučování široce rozšířeny a sdíleny ve společnosti, 

stávají se takřka neviditelnými. Začínáme věřit, že takhle vyučování 

vypadá a musí vypadat“ (Hiebert, et al., 1999, s. 196-197).

Vyučování (a učení) jako kulturně podmíněné praktiky



• Zpráva Nation at a Risk (80. let 20. stol. – USA) poukaz 
na krizi ve vzdělávání a výzva k reformování → četné 
mezikulturně srovnávací studie, a to zejména v oblasti 
matematiky a přírodních věd.

• Cíle studií formulovány většinou zeširoka: identifikovat 
koreláty např. mat. výkonu žáků v různých kulturách; 
porozumět kontextům, v nichž se utvářejí matematické 
(přírodovědné) výkony žáků.

Mezinárodně (mezikulturně) srovnávací výzkumy



• Testováno cca 24 tisíc žáků (1., 5. a 11. ročníku) v Číně, Japonsku, 
Taiwanu, USA. 

• S více než 5 tisíci rodiči, 6,5 tisíci žáky a 400 učiteli byla vedena 
strukturovaná interview, systematické časové kódování a 
pozorování v 800 třídách ve výuce matematiky.

• Výsledky: ve výuce matematiky v asijských školách je ve srovnání 
s americkými vytvářeno více příležitostí pro vlastní aktivity žáků. 

• Žáci jsou v asijských školách intenzivněji zapojováni do „dělání“ 
matematiky; je zde vyšší míra tzv. angažovaného žákovského 
chování; ve větší míře se zde uplatňují různé způsoby podpory 
žákovského uvažování a porozumění (více se používají různé 
příklady, více se elaborují odpovědi žáků, učivo se více vztahuje 
k abstraktním pojmům, více se podporuje hlubší porozumění 
učivu); celkově vzato se více pracuje nejen na procedurální, ale 
zejména na konceptuální úrovni.

Rané mezikulturní komparace výuky matematiky 
v amerických a asijských školách (Lee, 1998)



• Videozáznamy 231 hodin výuky matematiky v osmých třídách v 
USA, Německu, Japonsku.

• Japonští učitelé zdůrazňují myšlení; němečtí a američtí učitelé 
zdůrazňují dovednosti. 

• Většina učitelů ve všech zemích vytvářela explicitní návaznosti 
od jedné hodiny ke druhé, ale pouze japonští učitelé rutinně 
propojovali také části v rámci jedné hodiny.

• V německých a v japonských hodinách se pojmy a postupy 
zpravidla vyvozují, v amerických hodinách se většinou sdělují.

• V některých hodinách byly prezentovány problémy, které 
dovolovaly jen jednu metodu řešení, a to často tu, kterou 
demonstroval učitel. V 63 % japonských, 30 % německých a 14 
% amerických hodin bylo řešení úloh řízeno žáky (solver-
controlled). 

TIMSS Video Study 1995 – matematika (geometrie) 



Německý vzorec Japonský vzorec Americký vzorec
1) Rekapitulace předchozího 

učiva, buď kontrolou 
domácího úkolu, nebo 
připomenutím toho, co se 
k tématu již probíralo.

2) Prezentace učiva, 
(problémů), které se má 
v hodině probírat.

3) Vyvozování postupů, které 
se budou uplatňovat při 
řešení problémů (učitel 
žáky starostlivě provází 
přes jednotlivé detaily).

4) Uplatňování probraných 
postupů na řešení 
obdobných problémů se 
odehrává buď společně 
(celá třída), nebo žáci 
pracují samostatně.

1) Rekapitulace předchozí 
hodiny, obvykle stručné 
shrnutí učitelem.

2) Prezentování problému 
hodiny, často problém 
navazuje na práci 
z předchozí hodiny.

3) Žáci se pokoušejí řešit 
problém samostatně nebo 
v malých skupinách.

4) Žáci se vzájemně informují 
o postupech (metodách) 
řešení, které vyzkoušeli, a 
sdílejí je. Učitel a ostatní 
žáci k tomu připojují své 
komentáře a podněty.

5) Shrnutí hlavních bodů 
hodiny, často formou krátké 
přednášky učitele.

Aktivity 2–4 se často opakují 
pro další problém dříve, než 
hodina skončí shrnutím.

1) Rekapitulace 
předchozího učiva, buď 
prostřednictvím warm-
up, nebo kontrolou 
domácího úkolu.

2) Demonstrace postupu, 
jak řešit problémy dané 
hodiny. Učitel relativně 
rychle předvádí žákům 
žádoucí postup řešení.

3) Žáci samostatně 
uplatňují postup na 
řešení souboru 
obdobných problémů.

4) Oprava řešení zadaných 
problémů a zadání 
dalších podobných 
problémů za domácí 
úlohu. Ve zbývajícím 
čase žáci obvykle začnou 
řešit domácí úlohu.

Kulturní vzorce výuky matematiky – videostudie TIMSS 1995 (Hiebert et al., 1999, s. 133–138) 



• Videozáznamy 638 hodin výuky matematiky v Austrálii, ČR, Hong
Kongu, NL, USA, Švýcarsku, Japonsku.

• Kromě Japonska je časté zařazování krátkých rutinních úloh, 
v Japonsku se pracuje déle na menším počtu náročnějších a 
komplexnějších úloh (řešení jednotlivých úloh je věnována vyšší 
časová dotace).

• Japonské hodiny měly ve srovnání s hodinami v ostatních zemích 
vyšší procedurální komplexitu, častěji zahrnovaly důkazy, byly lépe 
kontextuálně vztahovány k dalším hodinám. 

• Nizozemští žáci – více času samostatná prací a řeší úlohy 
s přímějším vztahem k životu než v jiných zemích. 

• České hodiny skórovaly relativně vysoko v indikátorech 
srozumitelnosti a plynulosti hodiny, a relativně nízko v indikátorech 
přerušování plynulého průběhu hodiny (Nizozemské vykazovaly 
opačné tendence).

TIMSS Video Study 1999 – matematika 



• Videozáznamy výuky matematiky (Pythagorova věta) v 20 třídách v 
Německu a v 19 třídách ve Švýcarsku. 

• Identifikace tří výukových vzorců: výkladový (lecturing), vyvozovací
(developing), badatelský (discovery).

• U žádného z nich nebyl zjištěn vliv na výsledky žáků.

• Vzorec badatelský – nejvyšší míra kognitivní aktivizace, avšak 
spojen s negativními emocemi (ztráta orientace v učivu).

• U většiny zkoumaných učitelů se ukázala vyšší míra interakce se 
žáky s lepšími výsledky (než s žáky s horšími výsledky).

• Kognitivní aktivizace a zvládnuté řízení třídy pozitivně koreluje s 
výsledky žáků; podpůrné klima nemělo na výsledky žáků vliv, 
strukturace učebního prostředí však vedla k vyšší motivovanosti 
žáků.

Spíše jde o projekt ko-relačního výzkumu než o mezinárodní komparaci.

Švýcarsko-německá videostudie matematiky Pythagoras



• Autoři výzkumů TIMSS pracují s „idealizovaným mezinárodním 
kurikulem matematiky“ a podobně s „idealizovanými 
mezinárodními aktéry“, se kterými srovnávají kurikulum a aktéry v 
pozorované výuce, čímž implicitně upřednostňují své vlastní 
pojetí kurikula a edukačních procesů. Problém upřednostnění 
jednoho kulturního rámce při interpretování zjištění z 
mezinárodních komparací; přehlížejí se kulturní a sociální rozdíly, 
místo aby je akceptovali jako podstatné faktory. 

• Clarke et al. koncipují LPS videostudii – postup, ve kterém analýzu 
a interpretaci pozorované výuky realizují výzkumníci 
„zevnitř“ dané kultury. Ostatní kultury jsou vnímány jako partneři 
ve výzkumu, nikoli jako objekty výzkumu. Spíše než o kvantitativní 
komparaci vyučovacích hodin jde o „portréty výukových 
praktik“ v jednotlivých zemích. Primárně jde o analýzy „uvnitř 
kultury“, mezinárodní komparace je spíše implicitní a je více 
méně ponechána na čtenáři. 

Kritika TIMSS – videostudie matematiky LPS (Clarke et al. 2006)



⏏ 4. část 
VYUŽITÍ MEZINÁRODNĚ SROVNÁVACÍCH VÝZKUMŮ

V DIDAKTICE A VE VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ



• Neubrand (2009): mají politickou a obsahově didaktickou 
funkci:

– politická funkce – s přihlédnutí k výsledkům těchto výzkumů se 
koncipují opatření; 

– didaktická funkce – zkoumají se v nich vzdělávací výsledky (např. 
kompetence) – ty je třeba popsat, strukturovat (modelovat) – to je 
obsahová otázka.

• Pauli & Reusser (2006): didaktický potenciál pro didaktiku 
lze zvýšit, když se posunou od popisu k vysvětlování.

• Vytvářené testové úlohy se mohou stát učebními úlohami –
utváří se „nová“ kultura učebních úloh (Aufgabenkultur) –
jak zvrátit neproduktivní teaching to the test v produktivní 
kulturu učení.

Význam mezinárodně srovnávacích výzkumů pro didaktiku



• V reakci na kritiku šíře a vágnosti obecně didaktických 
kategorií uplatňovaných při kódování (např. videozáznamů) 
se jeví jako doporučeníhodné 

– kódovat záznamy také s využitím jemnějších oborově didaktických 
kategorií (příklad: videostudie Pythagoras, v jejíž rámci byly vyvinuty 
velmi jemné matematicko-didaktické kategorie pro podchycování 
výuky Pythagorovy věty)

– zaměřit se na studium procesu (jak se zavádí a utváří pojmy).

• S cílem využít mezinárodně srovnávací výzkumy pro rozvíjení 
produktivní kultury vyučování a učení je vhodné podporovat 
snahy dokumentovat a analyzovat výuku v různých zemích a 
edukačních kulturách prostřednictvím videa – přístup má 
významnou ilustrativní hodnotu.

• Využití videozáznamů výuky ve vzdělávání učitelů.

Využití mezinárodně srovnávacích výzkumů pro didaktiku



CD-ROM z videostudie TIMSS 1995 – ukázky z videozáznamů doplněné o další 
materiály (pracovní listy, rozbory apod.) a otázky k zamyšlení 

https://www.mpib-berlin.mpg.de/volltexte/institut/dok/full/Klieme/TIMSS_homepage/index.htm

TIMSS 1995



TIMSS 1999

LessonLab (Austrálie; videa a nástroje práce s nimi – skupiny 
učitelů vytvářejí anotace výukových situací zaznamenaných na 
videu …). Již není v provozu.

http://www.unc.edu/courses/2007ss2/educ/551/962/Japan%20Lesson%205/CC06302023start.htm



STeLLA pro učitele přírodních věd (Science Teachers Learning
through Lesson Analysis) – program dalšího vzdělávání inspirovaný 
poznatky z TIMSS (USA)
• Cíl: Pomoci učitelům soustředit na plánování hodiny na základě „souvislého příběhu 

obsahu“ (strong science content storyline)

• Souvislý příběh obsahu byl podle TIMSS charakteristický pro země s lepšími 
vzdělávacími výsledky

http://bscs.org/stella

TIMSS 1999



Veřejně k dispozici 4 videozáznamy z každé země doplněné o 
transkript, komentáře učitele, komentáře výzkumníka, využité 
materiály (pracovní listy apod.) 

http://www.timssvideo.com/videos/Mathematics

TIMSS 1999



unterrichtsvideos.ch

• Videozáznamy pořízené v rámci 
videostudií (např. Pythagoras)

• Doporučeno k využití ve 
vzdělávání učitelů 

• Přístup k videozáznamům pro 
registrované; švýcarské 
vzdělávací instituce sem mohou 
umisťovat vlastní videa 
(bezpečné internetové prostředí 
s různým nastavením možnosti 
přístupu)

• Snadné vyhledávání 
videozáznamů podle: země, 
stupně vzdělávání, předmětu



Projekt dalšího vzdělávání učitelů pomocí videa (blended learning) 
– Visibility Platform

TIMSS: Pythagoras



• Sběr termínů používaných pro popis aktivit odehrávajících 
se ve výuce matematiky, vytvoření jejich lexikonu, ve 
kterém každý termín bude ilustrován videosekvencí

• Možnost učit se z akumulované moudrosti z různých kultur

• Příklad: začátek hodiny:
– Warm-up – nejběžnější aktivita na začátku hodiny v hodinách 

matematiky v USA; termín má konotace s gymnastikou; typicky 
se jedná o několik relativně rutinních úloh, které mohou, ale 
nemusí být propojené s následujícím děním v hodině

– Rappel de cours – francouzský termín; opakování učiva – cílem je 
vybudování společné znalostní základny, na které bude 
postaveno učivo dané hodiny

– Pudian – čínský termín, který označuje plánované propojení 
(přemostění) mezi předchozí zkušeností žáků (a jejich 
existujícími znalostmi) a učivem dané hodiny

LPS: Projekt Lexicon



⏏ 5. část 
NÁŠ PŘÍSTUP: DIDAKTICKÉ KAZUISTIKY





• Kazuistika je v našem přístupu výstupem z anotování, 
analyzování a alterování výukové situace (text nebo 
multimediální artefakt)

• Kazuistiky jsou do jisté míry standardizované. 

• Standardizace se týká především částí, z nichž je kazuistika 
složena, tj. anotace–analýza–alterace. 

• Doslovné přepisy (části) situací jsou zastřešeny označením 
Pohled do výuky (legenda: U = učitel, Ž = žák, ŽŽ = žáci). 

• V hranatých závorkách jsou uváděny popisy činností učitelů a 
žáků, popř. jejich charakteristiky. 

• Stopáž uváděna ve formátu minuty:sekundy.

Didaktické kazuistiky



PŘÍKLAD

Kazuistika (Štafle) pochází z archívu 

doc. Nadi Vondrové z PedF UK (děkuji) 

jde o výuku matematiky (Pythagorova věta) na ZŠ









Zpracovat do podoby 
didaktických kazuistik při 
uplatnění metodiky 3A a 
zakomponovat je
do elektronického učebního 
prostředí (sdílení a další 
učení v profesním 
společenství)



ZÁVĚR
shrnutí výkladu, programové linie



Školská reforma: škola na kruhovém objezdu

Kultura vyučování a učení ve školních třídách

Mezinárodně srovnávací výzkumy vyučování a učení

Využití mezinárodně srovnávacích výzkumů v didaktice 
a v učitelském vzdělávání

Náš přístup: didaktické kazuistiky 

SHRNUTÍ VÝKLADU



CO HODLÁME DĚLAT...?

• Utvořit vícero menších profesních společenství za 
vybrané vyučovací předměty a pracovat v nich na 
kvalitě výuky (v duchu prezentovaného přístupu).

• Výstupy zpracovávat do didaktických kazuistik a 
zpřístupňovat na (video)webu za účelem sdílení, 
diskutování, zobecňování a dalšího rozvíjení.

• Propracovávat jazyk profesí spjatých s učitelstvím 
a budovat poznatkovou základnu učitelství.   

• Rozvíjet novou koncepci didaktiky.

Didactica Viva





DĚKUJI ZA POZORNOST


