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Abstrakt  

Příspěvek se zabývá otázkami výukových metod v kontextu přípravy učitelů technických 
předmětů, zejména pak s akcentem na konstruktivistický přístup a to jednak  
v přípravě budoucího učitele, ale také v praktické práci pedagoga - neboť výukové metody 
musí student učitelství sám prožít jako žák, aby byl schopen tyto metody efektivně uplatňovat 
i ve své pedagogické praxi. Součástí příspěvku jsou nejen teoretické otázky aplikace 
moderních výukových metod, ale i náměty k měřením podložené didakticky orientovanými 
technickými výukovými prostředky. 

 

Abstract  

The paper deals with issues of teaching methods in the context of the preparation of 
teachers of technical subjects, especially with the emphasis on the constructivist approach 
both in preparation of future teachers and in the practical work of teaching - because the 
student of teaching must experience the learning methods himself, that is the only way he is 
then able to apply these methods effectively in their teaching practice. Parts of the paper are 
not only theoretical issues of application of modern teaching methods but also suggestions for 
measuring based on didactic teaching-oriented technical resources. 

 

1 Úvod 

V moderním pojetí obecně technického vzdělávání je nezbytné realizovat transformace, 
které odpovídají požadavkům současné informační společnosti. Často je uváděn požadavek 
dosažení udržitelného rozvoje v podmínkách, jež vyžadují vysokou míru znalostí a je tudíž 
nutné vybavit pracovní sílu dokonalejšími dovednostmi a znalostmi. Toto zvyšování 
kvalifikace je vlastně ničím neohraničený proces, který začíná získáním základního vzdělání, 
pokračuje na jednotlivých stupních odborného profesního vzdělávání a dále různými formami 
celoživotního učení. Pomocí nových technologií (čímž nemyslíme jen informační 
komunikační technologie) lze příslušné faktografické poznatky rychle vyhledat, přenášet ale 
i pochopit a zvládnout. Pokud si člověk osvojuje vědomosti a dovednosti a přetváří je ve 
způsobilosti, které může účelně používat, nejenže tím uspokojuje své osobní potřeby, ale 
nepřímo tak i stimuluje ekonomický růst a pokrok. Připravit žáka pro jeho uplatnění 
v postmoderní společnosti a globální ekonomice vyžaduje změny v přístupech ke vzdělávání 
jejich učitelů. 

 

2 Výukové metody v přípravě učitelů 

Výukové metody jsou klíčovým nástrojem v rukou učitele, neboť jejich prostřednictvím 
pedagog navozuje a reguluje učení žáků v edukačním procesu. Jednou z klíčových funkcí 
výukových metod (ve spojení s obsahem vzdělávání) je řízení žákova učení tak, aby jeho 
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výsledkem bylo osvojení potřebných vědomostí a dovedností, rozvoj schopností žáků, jejich 
kreativity a to v souladu s výukovými cíli i s přihlédnutím k individuálním potřebám žáků.  

Učitel svou činností podněcuje (v souladu s výukovými cíli) odpovídající učební aktivity 
žáků - zaměřuje jejich pozornost na klíčové informace, vyvolává diskusi, zadává jim učební 
úlohy, apod. Při tom v souladu s konstruktivistickou teorií využívá dosavadních zkušeností, 
znalostí a dovedností žáků (teorie prekonceptu). 

Široká škála výukových metod umožňuje realizovat jejich výběr pro aktuální potřeby 
v souladu s výukovými cíli, vycházejícími z pedagogické transformace sytému poznatků, 
obsahu apod. (kritéria volby metod uvádí např. Ch. Danielson (1), J. Maňák - V. Švec, (2) 
nebo S. Ram (3)). Za nejčastější kritéria výběru se používají zákonitosti výukového procesu, 
cíle a úkoly výuky, obsah a metody daného oboru zprostředkovaného konkrétním vyučovacím 
předmětem, úroveň fyzického a psychického rozvoje žáků, jejich připravenost zvládat 
požadavky učení, zvláštnosti třídy či skupiny žáků, formální i neformální vztahy, vnější 
podmínky např. společenské prostředí, klima školy, technická vybavenost, hodinová dotace 
předmětu, doba výuky a v neposlední řadě osobnost učitele, jeho odborná a metodická 
vybavenost, zkušenost a pedagogické mistrovství. 

Současné pojetí kurikula ponechává náplň vzdělávání společně s volbou forem i metod 
výuky na pedagogovi (viz. Rámcové vzdělávací programy). Edukační proces je tak do jisté 
míry individualizován dle podmínek školy. Pedagog tak musí mít přehled nejen o tradičních 
ale zejména o moderních metodách výuky, měl by je umět používat a vhodně kombinovat. 
Autorka D. Sitná mj. uvádí (4): „Je tedy nezbytné, aby se učitelé začali s novými metodami 
postupně systematicky seznamovat a učit se je běžně používat v denní učitelské praxi... .“ 

Je potřeba zdůraznit, že aplikace moderních vyučovacích metod vyžaduje zejména na 
začátku intenzivní práci učitele. Mnohé z nich jsou použitelné pouze na základě vlastních 
zkušeností a talentu k práci s novými metodami a technologiemi, některé metody jsou také 
spojeny s určitým rizikem. Interaktivní procesy se mohou vymknout kontrole. Na druhou 
stranu učení moderními metodami může přinášet jak učiteli, tak žákům větší efekt než tradiční 
metody výuky (jak při využívání naučené látky, tak v trvalosti jejího uchování v paměti). 

Moderní výukové metody rozdělují jednotliví autoři do různých oblastí, zde uvedeme 
jeden ze systematičtějších přístupů (5): 

1. Informativní metodika - kvíz; audiovizuální přednáška; dohledávání informací 
v médiích; myšlenkové mapování. 

2. Narativní metodika - práce v malých skupinách a následné prezentace 
výsledků; beseda s odborníkem; beseda s příslušníkem marginalizované 
skupiny; sněhová koule (každý individuálně zpracuje úkol, svůj výsledek pak 
konzultuje ve dvojici a ta se snaží nalézt společné řešení, totéž pak pokračuje 
ve čtveřici atd.); případová analýza; diskusní metody; názorová škála. 

3. Operativní metodika - simulační hry; prožitkové aktivity; hraní rolí. 

4. Integrativní metodika - interval (přerušení dlouhotrvající jednotvárné činnost); 
relaxace pomocí řízeného napínání a uvolňování svalů; různé typy ice-brakerů 
a warm-upů (uvolnění atmosféry). 

5. Intuitivní metodika - brainstorming; meditace; vizualizace; relaxační poslech 
hudby. 
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3 Rozvíjení oborově didaktického myšlení studentů učitelství  

Soudobé sociokonstruktivistické pojetí (obr. 1), (6), (7), (8) možné přípravy studentů 
učitelství technických předmětů vyžaduje klást důraz na konstruování profesní stránky 
studentovy osobnosti ve smyslu uvědomování a vyjasňování si základní oborově pedagogické 
filosofie (co je pro něj důležité a o co bude usilovat). Takto postavená filosofie se pak může 
stát základem pro tvorbu studentova pojetí výuky, které zásadním způsobem ovlivňuje jeho 
uvažování, rozhodování a veškerou činnost se žáky.  

Proces utváření studentova pojetí výuky spatřujeme jako významnou součást jeho 
rozvíjející se profesní identity, považujeme jej za stěžejní cíl v přípravě budoucích učitelů, 
o to významnější, že se jedná o přípravu učitelů technických předmětů. 

 

Obr. 1 Sociokonstruktivistický přístup (převzato z (6)) 
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Lze tedy říci, že je nezbytné učit studenty vlastní myšlenkové činnosti, retrospektivnosti 
a analytickému přístupu. Toho lze docílit vytvářením autentických, komplexních, životu 
i profesi blízkých situací, ulehčujících studentům v duchu aplikace konstruktivistické teorie 
vlastní konstrukci nových poznatků a jejich systematizaci. Důležitá je zde příprava vhodných 
pramenů poznání (včetně vlastní manipulativní a myšlenkové činnosti s obsahem vzdělávání) 
a respektování individuálního tempa práce studenta.  

 

4 Praktické ukázky 

Ke specifickým přístupům aplikovaným ve výuce obecně technického předmětu na ZŠ 
patří modelování činnosti vybraných technických objektů a zařízení s cílem odhalení 
a pochopení principů jejich činnosti. K tomu se již na ZŠ a potom i na střední škole ve výuce 
odborného předmětu připojují postupy odhalování kauzálních souvislostí u vybraných jevů 
využívaných v technické praxi a v reálném životě. Ty jsou v našem případě (v tom je 
spatřována ona inovativnost) založeny na aplikaci techniky měření a zpracování získaných dat 
(dataloggingu) v rámci realizace technického experimentu. Vzhledem k omezenému rozsahu 
této statě dále pouze s využitím materiálů dodaných k produktům PASCO (9) naznačíme 
některá z témat: 

• Dataloging s Lego NXT /či Lego RCX/ a senzory HiTechnic a LogIT 

Lego kostka /NXT/ doplněná o celé spektrum senzorů /HiTechnic, LogIT aj./ je příhodný 
prostředek pro přechod od modelování činnosti vybraných technických objektů 
s použitím konstrukčních stavebnic k dataloggingu. Dále lze použít jak speciální 
dataloggery, tak PC ve spojení s příslušným softwarem ve funkci dataloggeru.  

Zde se nyní zaměříme na datalogging se soubory PASCO. 

• Modelování statického zatížení vybraných typů příhradových konstrukcí  

Zde je využíván set Pasco Structures System (MOSTY), který tvoří následující prvky 
/Truss Set ME-6990, Bridge Set ME-6991, Advanced Structures Set ME-6992B, Force 
Platform Structures Bracket ME-6988A/ ve spojení s tenzometrickýni snímači sil /Load 
Cell 100 N PS-2200/, zesilovačem signálu /Pasport Load Cell Amplifier PS-2198/, 
měřicím rozhraním SPARKlink /PS-2009/ a softwarem DataStudio pro monitorování 
vnějšího silového zatížení, silového působení v jednotlivých styčnících prutové 
konstrukce a v jednotlivých podporách. 

• Demonstrace průběhu dynamického zatížení vybraného typu příhradové konstrukce 

Stejný soubor technických prostředků jako v předchozím bodě, doplněný o vozíčkovou 
dráhu /Bridge Set ME-6991/ umožňuje demonstrovat průběh jednotlivých sil (vnější síly, 
reakce, vnitřní síly v prutech) při dynamickém zatížení příhradové konstrukce při 
průjezdu vozíku po konstrukci. Pro měření aktuální pozice vozíku a určení charakteristik 
pohybu (rychlost pohybu, zrychlení) je použit ultrazvukový senzor pohybu /Motion 
Sensor PS-2103A/.  

V obou případech lze dále demonstrovat i velikost deformace příhradové konstrukce 
a její časový průběh s použitím úchylkoměru /Pasport Displacement Sensor PS-2204/ 
a stativového materiálu.  

 Obdobně lze modelovat i chování vybraných typů prutových konstrukcí, jako jsou střešní 
konstrukce, stožáry, jeřáby, lze však modelovat i mechaniku vybraných prvků lidské 
kostry (horní končetina, dolní končetina).   
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• Namáhání nosníku v ohybu 

Experiment může být uspořádán jako vetknutý nosník či nosník na dvou podporách. Jako 
měřený nosník je použit speciální „I“ profil v tuhém /Flexible I-beam ME-9891/ 
a flexibilním provedení /Super-Flex I-beam ME-8987/. V úvodu lze demonstrovat princip 
namáhání nosníku, dále lze provést měření s cílem experimentálního určení průřezového 
modulu v ohybu Wo měřeného profilu a experimentální ověření platnosti vztahů pro 
výpočet deformace nosníku v ohybu pro jednotlivé varianty rozložení vnějších 
zatěžujících sil tak, jak jsou pro tyto konfigurace uvedeny ve strojnických tabulkách. 
Velikost deformace měřeného profilu je určena s použitím ultrazvukového senzoru 
pohybu /Motion Sensor PS-2103A/, velikost deformující síly je měřena senzorem síly 
/Force Senzor PS-2104/. Oba senzory jsou připojeny k PC měřicím rozhraním 
SPARKlink /PS-2009/ a vyhodnocovány v softwaru DataStudio. 

Stejné uspořádání lze použít také k ověření vztahů pro výpočet průřezových 
charakteristik Wo složeného profilu „I“ (tvarově však odpovídá spíše profilu písmene 
„H“) s použitím průřezových charakteristik pro obdélníkový profil, z něhož je složen.    

• Namáhání nosníku v krutu 

K realizaci je použito stejného vybavení jako v předchozím případě, pouze pro měření 
malých deformací lze využít senzor rotačního pohybu /Rotary Motion Sensor PS-2120/, 
popřípadě úchylkoměr /Pasport Displacement Sensor PS-2204/ a stativový materiál. 
V úvodu lze demonstrovat princip namáhání měřeného prvku, dále lze provést měření 
s cílem experimentálního určení průřezového modulu v krutu Wk měřeného profilu 
a experimentální ověření platnosti vztahů pro výpočet deformace měřeného prvku v krutu 
tak, jak jsou uvedeny ve strojnických tabulkách.  

Obdobně jako v předchozím případě je i zde možné stejné uspořádání použít 
k experimentálnímu ověření vztahů pro výpočet průřezových charakteristik Wk složeného 
profilu „I“ s použitím průřezových charakteristik pro obdélníkový profil, z něhož je profil 
složen.   

• Namáhání materiálu v tahu 

Měřící úloha zaměřená na potvrzení platnosti Hookova zákona a na experimentální určení 
charakteristik vzorku (mez elasticity Re, mez pevnosti Rm, Youngův modul pružnosti 
v tahu E, vztah Rm a σdov.). Měřicí přípravek (Trhačka) /Stress/Strain Apparatus AP-8214/ 
je doplněn senzorem síly /Force Senzor PS-2104/ a senzorem rotačního pohybu /Rotary 
Motion Sensor PS-2120/. Trhačku tvoří mechanismus pohybového šroubu napínajícího 
vzorek zkoušeného materiálu. Z pozice šroubu je odvozena míra deformace měřená 
senzorem rotačního pohybu. Velikost působící síly je přes páku měřena senzorem síly. 
Signál obou senzorů je měřicím rozhraním SPARKlink /PS-2009/ přiveden do PC 
ve funkci dataloggeru a softwarem DataStudio vyhodnocen. 

Této měřící úloze se podrobně věnujeme v příspěvku s názvem Vybrané možnosti 
uplatnění dataloggingu v technickém experimentu. 

• Odvození pojmu kapacita vodiče, experimentální ověření vztahu pro výpočet kapacity 
deskového kondenzátoru 

Použití setu Elektrostatika /Basic EElectrostatics Systém ES-9080A/ se zdrojem 
vysokého napětí /Elektrostatics Voltage Source ES-9077/ elektroskopem /Electroscope 
SF-9069/, elektronickým elektrometrem /Basic Elektrometr ES-9078/, měřičem náboje 
/Charge Sensor PS-2132/ a proměnným deskovým kondenzátorem /Basic Variable 
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Capacitor ES-9097/. Experiment zaměřený na ověření vztahu pro výpočet kapacity 
osamoceného kulového vodiče a kapacity deskového kondenzátoru.  

• Experimentální určení relativní permitivity εr dielektrika 

Výše uvedený soubor lze s použitím proměnného deskového kondenzátoru použít 
k měření s cílem určit relativní permitivitu dielektrika vkládaného mezi desky 
kondenzátoru. 

 

5 Závěr 

V kontextu řešené problematiky považujeme za významné v souladu s proměnami 
současné školy směřující mimo jiné k činnostní a zkušenostní orientaci výuky, posilovat 
činnostní pojetí přípravy studentů učitelství technických předmětů s cílem připravit je tak lépe 
na reálnou pedagogickou praxi. Východiskem v proměnách pojetí výuky oborové didaktiky je 
pak kritická analýza stávajícího pojetí výuky zhodnocením úrovně a kvality dosažených 
kompetencí studentů učitelství technické a informační výchovy. Proto se tato otázka stala 
rovněž klíčovou i v rámci řešení projektu: „Prohloubení konstruktivistického přístupu 
k přípravě učitelů technické a informační výchovy ve výuce oborové didaktiky“. 
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