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METODY PREZENTACE P ŘÍRODOVĚDNÉHO UČIVA Z HLEDISKA  
PEDAGOGICKÉ PRAXE STUDENT Ů UČITELSTVÍ PRIMÁRNÍ ŠKOLY. 

 

 

PETR Jan, ČR 

 

Abstrakt  

Příspěvek shrnuje data získaná během průběžné pedagogické praxe studentů učitelství  
1. stupně ZŠ na fakultních školách v letech 2008 – 2011. Zkoumány jsou nejčastější způsoby 
prezentace vybraného učiva, které využívají studenti nebo fakultní učitelé v primárním 
přírodovědném vzdělávání v průběhu pedagogické praxe. 

 

Abstract 

This contribution deals with the several problems of pedagogical practice of pre-service 
teachers in the primary science education. The data were obtained during years 2008 – 2011 
through in the sitting in on 51 lessons at primary school. Frequent methods of the presentation 
of science curriculum which are used by pre-service teachers and their tutors during the 
practice are given. 

 

1 Úvod 

Pedagogická praxe studentů učitelství je nedílnou součástí jejich pregraduální přípravy 
(cf. např. Nezvalová, 2007a, 2007b, Seberová, 2010). Na Pedagogické fakultě Jihočeské 
univerzity je ve studijním programu učitelství pro 1. stupeň základní školy zařazeno několik 
typů pedagogické praxe: (i) úvodní náslechová praxe v rozsahu 4 dny, (ii) asistentská praxe, 
(iii) týdenní pedagogická praxe v 1. třídě, (iv) náslechová praxe v rozsahu 1 hodina týdně, (v) 
pedagogická praxe s výstupy v rozsahu 1 hodina týdně, (vi) průběžná pedagogická praxe 
v rozsahu 3 hodiny týdně, (vii) čtyřtýdenní souvislá pedagogická praxe v rozsahu 50 
vyučovaných a 25 náslechových hodin. Fakultní učitelé, metodici z jednotlivých kateder, se 
zúčastňují pravidelně průběžných praxí (iv), (v) a (vi) s tím, že standardní součástí tohoto 
typu výuky je následný rozbor hospitované nebo vyučované hodiny se zúčastněnými studenty 
vzápětí po ukončení hodiny nebo v nejbližším možném termínu. 

Vzhledem k tomu, že pedagogická praxe má umožnit studentům učitelství seznámit se 
s prací učitelů v praxi, s chodem školy a zejména s aplikací teoretických znalostí z oblasti 
pedagogiky a didaktiky jednotlivých předmětů, je důležité, aby tato forma učitelské přípravy 
nabídla studentům dostatečné spektrum modelových situací, forem a metod práce a aby si 
studenti mohli ověřit své teoretické znalosti přímo ve škole. 

Pedagogická praxe není jen příležitost ověřit pedagogické kompetence budoucích učitelů 
a konfrontovat je s reálnou školní praxí, ale poskytuje studentům i pedagogický vzor 
a příklady z reálného vzdělávacího procesu. Proto je nutné, zabývat se otázkou, jakou 
příležitost mají studenti k seznámení s jednotlivými formami a metodami využívanými 
v přírodovědném vzdělávání. V systému pedagogické praxe působí i celá řada dalších faktorů 
jako je volba vhodného cvičného učitele z praxe, délka jeho praxe, zkušenosti a pedagogické 
schopnosti, kvalita rozboru hodiny, prostor pro diskusi apod. 
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Tím, že jsou obsah a forma pedagogických výstupů studentů předem konzultovány 
s cvičnými učiteli, odráží částečně pedagogická praxe s výstupy studentů obvyklé podmínky 
v příslušné třídě, kde se praxe uskutečňuje, a poskytuje také informaci o podobě (nejen) 
přírodovědného vzdělávání. Pedagogická praxe tak může být kromě praktické přípravy 
studentů cenným zdrojem dat pro poznání vzdělávacího procesu obecně. 

Cílem tohoto příspěvku je shrnout a zmapovat realitu pedagogické praxe v rámci 
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět Rámcového vzdělávacího programu (viz Jeřábek a kol. 
2007), který zahrnuje přírodovědné učivo i společenskovědní, geografickou a další 
problematiku, která je zpravidla součástí předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda. 

 

2 Metodika 

Data byla získána ze záznamů průběžné náslechové praxe (iv) a praxe s výstupy (v, vi) 
z let 2008 až 2011. Průběh hodin byl zaznamenáván se zřetelem na obsah, použité formy 
a metody výuky, využití didaktických prostředků a v případě témat orientovaných na živou 
nebo neživou přírodu i s ohledem na využívání přírodnin nebo způsoby jejich zprostředkování 
ve výuce. Primárně jsou záznamy pořizovány pro následný didaktický rozbor výuky, nicméně 
získaná data lze využít i k sumarizaci a vyhodnocení průběhu praxe jako celku a také při 
vzdělávání učitelů a přípravě další praxe s učiteli na cvičných školách. 

Celkem bylo analyzováno 51 záznamů hodin praxe, jak náslechové, vedené cvičnými 
učiteli, tak i výstupů studentů. 

Většina (36) zaznamenaných hodin byla vyučována studenty 3. nebo 4. ročníku učitelství 
pro první stupeň, 15 hodin bylo vyučováno cvičnými učiteli. Délka praxe těchto učitelů byla 
různá a kolísá od 2 let po více než dvacetiletou praxi ve škole. 

Získaná data byla sumarizována a kategorizována tak, aby bylo možné vyhodnotit 
využívání jednotlivých forem, metod a prostředků v rámci výuky, kterou mají studenti 
možnost vést nebo vidět. Vzhledem k tomu, že nebyly k dispozici detailní časové snímky 
vyučovaných hodin, bylo sledováno prosté zastoupení jednotlivých jevů v hodinách a ne 
jejich trvání. 

 

3 Výsledky a diskuse 

Vzhledem k tomu, že je pedagogická praxe uskutečňována střídavě v různých třídách 
a probíhá rotace předmětů, byla skladba probíraných témat relativně pestrá. Jednotlivá témata 
byla proto shrnuta do obecnějších celků. Tyto širší tématické celky jsou uvedeny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Přehled témat probíraných ve sledovaných hodinách 

téma počet hodin % 

příroda živá i neživá 15 29 

obecně zeměpisná témata 12 24 

společnost, rodina apod. 12 24 

biologie člověka 4 8 

vlastivěda ČR 3 6 

jiné 5 10 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

257 

Skladba témat odpovídá zaměření a obsahu předmětů, které byly vyučovány. Z celkového 
počtu hodin bylo 32 hodin prvouky v 1. až 3. ročníku (63 %) a 19 hodin přírodovědy ve  
4. a 5. ročníku (37 %). 

S výjimkou jedné projektové hodiny byly všechny vyučované hodiny realizovány jako 
standardní vyučovací hodina, buď výkladová s opakováním nebo procvičováním starší látky 
v některé z fází hodiny (39 hodin, resp. 78 %) nebo jako opakovací hodina (11 hodin, resp. 
22 %). 

Jednotlivé formy nebo metody využité ve výuce jsou shrnuty v tabulce 2. Údaje v této 
tabulce ukazují, že v naprosté většině vyučovacích hodin je využíván rozhovor. Zpravidla se 
jednalo o vzájemnou komunikaci vyučujícího a celé třídy a to v řadě situací, zejména pak při 
probírání nového učiva, kdy jsou postupně shromažďována fakta s využitím žákovských 
znalostí a také při opakování a procvičování učiva. Metoda rozhovoru umožňuje během 
komunikace pracovat s novými i známými fakty. Ukazuje se však, že pro studenty je tato 
široce využívaná metoda často poměrně obtížná. Vedení rozhovoru požadovaným směrem 
k určitému definovanému cíli vyžaduje jak zkušenosti, tak i dostatečný vědomostní základ 
příslušného oboru. Důležitý je i dlouhodobější kontakt se třídou (návaznosti učiva, znalost 
osobnostních charakteristik žáků atd.), který studenti během praxe přirozeně nemají. Obdobná 
situace je u výkladu, kde student, mnohdy obtížně formuluje a strukturuje prezentované 
učivo. Objevují se i věcné chyby způsobené nedostatečnou znalostí příslušného odborného 
základu. Přestože jsou uvedené verbální metody zdánlivě jednodušší z hlediska přípravy na 
hodinu, je důležité při jejich užívání věnovat dostatečnou pozornost zejména odborné 
správnosti a argumentaci příslušných faktů. 

 

Tabulka 2: Metody výuky využívané ve sledovaných hodinách 

metoda počet hodin % 

rozhovor 42 82 

výklad 21 41 

samostatná práce 18 35 

skupinová práce 11 22 

didaktická hra 8 16 

soutěž 7 14 

diktát 3 6 

test, prověřování apod. 3 6 

práce ve dvojicích 2 4 

jiné 14 27 

 

Z hlediska některých současných trendů v přírodovědném vzdělávání (např. badatelsky 
orientované vyučování, konstruktivistické prvky ve výuce, motivace pro přírodovědné 
předměty a obory apod. – viz např. Maršák, Janoušková, 2006, Stuchlíková, 2010) by bylo 
velmi žádoucí zařazení takových forem výuky, které zprostředkují přírodovědné učivo 
s využitím pozorování, demonstrací, experimentů, výuky na školní zahradě, vycházek apod. 
Bohužel ve sledovaných hodinách se tyto formy objevovaly jen velice zřídka a to prakticky 
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pouze v podobě frontální demonstrace několika vybraných přírodnin. Některé učivo sice 
zařazení takových aktivizujících přístupů přímo neumožňuje nebo je zařazení obtížné, 
nicméně v řadě případů by byl prostor pro jejich využití dostatečný. Z hlediska dosažení 
výchovných a vzdělávacích cílů nebo rozvoje kompetencí v přírodovědném vzdělávání tím 
dochází k udržování konzervativních forem a metod výuky bez aplikace názornějších 
postupů, a to i přesto, že jsou s nimi studenti v předmětových didaktikách seznamováni. 
Fakticky se tak cyklicky vrací neustále stejný problém. Verbálně pojatá výuka v průběhu 
pedagogické praxe (nebo analogická osobní školní zkušenost studentů z jejich vlastní školní 
docházky) se stává předlohou pro budoucí praxi začínajících učitelů, kteří pak obtížně hledají 
jiné cesty v přírodovědném vzdělávání. Zde je zřejmý prostor pro vzájemnou a dlouhodobou 
komunikaci pedagogických fakult a klinických škol. 

Prezentování přírodovědného učiva vyžaduje kromě obvyklých vyučovacích prostředků 
i specifické pomůcky jako jsou sbírkové předměty, preparáty, některé jednoduché přístroje 
(lupa, siloměr, teploměr, kompas apod.) a zejména reálné přírodniny. Proto je během 
pedagogické praxe tato problematika neustále sledována a v rozborech hodin diskutována. 
Zcela přirozeně jsou využívány učebnice a pracovní sešity nebo jednotlivé pracovní listy. Ve 
většině případů jsou tyto materiály využívány při upevňování nebo procvičování a opakování 
učiva. Práce s textem nebo ilustrací je využívána i ve výkladových fázích hodiny. 
Samozřejmostí je využívání klasické a/nebo magnetické tabule. Postupně jsou zaváděny do 
výuky interaktivní tabule a během sledovaného období se vybavenost tříd touto pomůckou 
podstatně zvýšila, takže mohla být využívána ve 22 % hodin. Velmi často jsou využívány 
různé svépomocí zhotovené pomůcky jako jsou různé karty s ilustracemi, texty, skládačky 
atd., tedy pomůcky, které mohou studenti či učitelé rychle připravit i v omezených 
podmínkách. 

Celkově jde o běžné a rozšířené prostředky. Přesto má jejich využívání určitá úskalí. Při 
práci s textem narážejí např. studenti na obtíže se čtením u některých žáků, při přípravě 
a psaní zápisů a textů na tabuli nemají vžité didaktické zásady a vede to někdy k nepozornost, 
dotazování nebo nepochopení zápisu ze strany žáků (například nejednotné užívání psacího 
a tiskacího písma, nepřehledné kresby apod.). U interaktivní tabule je reálné riziko prezentace 
učiva přednáškovou formou, kdy vyučující fakticky jen komentuje připravenou prezentaci 
a žáci jsou zcela pasivní. Přestože byly tyto případy v některých fázích hodin zaznamenány, 
nejde ve sledovaných hodinách o častý jev a studenti si patrně tuto problematiku uvědomují. 
Vyučující i studenti využívají během praxe interaktivní tabuli skutečně jako interaktivní 
pomůcku pro dynamickou práci s učivem. V naprosté většině hodin se jednalo o nejrůznější 
posouvání, odkrývání, spojování objektů – textů a ilustrací. Přehled využívání výukových 
prostředků je uveden v tabulce 3. 

 

Tabulka 3: Přehled využívaných výukových prostředků 

prostředek počet hodin % 

pracovní sešit, pracovní listy 24 47 

vlastní pomůcky (karty s texty ap.) 16 31 

magnetická a standardní tabule 12 24 

interaktivní tabule (nedisponují všechny 
třídy) 11 22 

učebnice 11 22 
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statický obraz, ilustrace v knize ap. 10 20 

video 1 2 

jiné 5 10 

 

Byly zaznamenány i situace, kdy by využití dalších pomůcek bylo nejen vhodné ale 
prakticky nezbytné. Přesto studenti takové pomůcky nevyužili a spokojili se s pouhým 
verbálním popisem nebo nahodilým nákresem na tabuli. Situaci dobře ilustruje příklad učiva 
na téma orientace vzhledem ke světovým stranám, kdy žáci neměli možnost ani vidět busolu 
nebo kompas, natož s nimi reálně manipulovat, přestože byly tyto přístroje zmiňovány 
a popisovány verbálně. Stejná situace se objevila v jiných hodinách prvouky věnovaným např. 
měření teploty nebo měření času (teploměr, hodiny). 

 

Tabulka 4: Zastoupení způsobů prezentace přírodnin 

prezentace přírodnin počet hodin % přírod. hodin  % z celkového počtu 

verbální vyjádření, popis ap. 9 60 18 

obraz, ilustrace 10 67 20 

demonstrace reálné přírodniny 7 47 14 

 

V rámci přírodovědného učiva se v příslušných tématických celcích pracuje s vybranými 
taxony. Tyto taxony lze ilustrovat jak reálnými přírodninami, tak zprostředkovaně. Pokud to 
jde, je z hlediska motivace a zájmu o přírodovědné vzdělávání vhodné využívat ve výuce 
reálné přírodniny. V řadě případů to však možné není a pak má zprostředkované prezentování 
přírodnin v podobě obrazového materiálu nebo modelů nezastupitelnou roli. Ze sledovaných 
hodin bylo 15 takových, ve kterých byla vyučována témata, kde by se dalo předpokládat 
efektivní využití reálné přírodniny, případně modelu nebo sbírkového předmětu (viz tabulka 
4). Šlo o témata se zaměřením na stavbu, funkci a systém organismů nebo problematiku jejich 
ekologie (společenstva organismů aj.). V 7 případech byly prezentovány živé nebo 
preparované přírodniny (listy a větvičky stromů, herbářové položky, ptačí peří). Vždy to bylo 
formou frontální demonstrace přírodnin (víceméně rychlá ukázka). Jde o necelou polovinu 
hodin s příslušnou tématikou, kde byly reálné přírodniny využity. Z celkového počtu hodin je 
to ale velmi nízké procento. Uvažujeme-li, že pedagogická praxe je určitá modelová situace, 
která vytváří a rozvíjí předpoklady pro kvalitní vyučování určitého předmětu, nebylo ve 
sledovaném souboru příliš velké množství příležitostí demonstrovat metodiku práce 
s přírodninami nebo kterýmikoli dalšími pomůckami, se kterými mohou žáci manipulovat. 
Nebyla využita ani žádná řízená pozorování ani jednoduché experimenty. Možným řešením 
této situace je důsledná příprava budoucích učitelů v rámci didaktiky přírodovědy a prvouky 
tak, aby studenti poznali možnosti a limity využívání přírodnin a dalších pomůcek 
v přírodovědném vzdělávání. 

 

4 Závěr 

Na základě analýzy 51 hodin vyučovaných v rámci uvedených typů pedagogické praxe 
studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ bylo zjištěno: (1) téměř výhradně využívanou formou je 
klasická vyučovací hodina, (2) nejčastěji využívanými vyučovací metodami jsou rozhovor, 
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výklad a samostatná práce s využitím pracovních listů nebo učebnic a pracovních sešitů, 
(3) při hodinách, kde je to možné, jsou využívány reálné přírodniny jen v malém rozsahu, 
tedy v polovině hodin a v omezeném čase. (4) převládají zejména verbálně orientované 
metody a formy výuky. Z uvedených zjištění vyplývá nutnost vyvíjet v didaktice učení 
o přírodě neustálý tlak směrem k větší názornosti výuky s využitím aktivizujících metod 
a v souladu s aktuálními trendy v přírodovědném vzdělávání. 

 

Tento příspěvek byl publikován s grantovou podporou projektu GAČR 406/09/1039 
a projektu GAJU 065/2010/S. 
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