9.3 Anglický jazyk: Who is it from… aneb k problému interference
V této kapitole budeme pracovat se situací z výuky angličtiny na druhém stupni základní školy. Po krátkém teoretickém uvedení nabídneme
čtenáři pohled do školní praxe. V duchu metodiky AAA (viz Kapitola 8)
předložíme k promyšlení jednu z možných anotací, analýz a alterací vybrané výukové situace. Při rozboru situace a návrhu její alterace budeme
sledovat zejména to, jaké a jak kvalitní příležitosti k učení žákům situace
nabízí při rozvíjení řečových dovedností (poslechu, mluvení, čtení, psaní)
v jejich integrovaném pojetí, které představíme dále.

9

Rozvíjení řečových dovedností prvotně spadá do konceptové vrstvy rozboru situace (viz Kapitola 8.3), tedy do oboru anglický jazyk. Zároveň
však zřetelně přesahuje i do vrstvy kompetenční, protože směřuje ke komunikační kompetenci, která je nadoborová. Tento přesah je pro nás
důležitý, proto na něj již v úvodu poukazujeme. Vymezení komunikační
kompetence v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (2013, s. 11) zahrnuje charakteristiky konceptu cizojazyčných řečových dovedností, klade však oproti nim zvýšený důraz na socializační a kooperační složku komunikace (využití komunikačních dovedností
k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci). V praxi by se tedy ohled na obecnou komunikační kompetenci
měl projevit v rozšíření okruhu pozornosti nad rámec lingvistického přístupu k jazyku.

Komunikační
kompetence je
v RVP pojímána
jako nadoborový
koncept

S využitím konceptu řečových dovedností poslechu, mluvení, čtení a psaní lze didakticky uvažovat o tom, co je podstatné pro rozvíjení cizojazyčné
komunikační kompetence – může se týkat např. jazykového vstupu (input/recepce), jazykového výstupu (output/produkce), jejich vzájemného
vztahu či interakce apod. Koncept řečových dovedností je pro didaktické
uvažování zvlášť užitečný v tzv. integrovaném pojetí (Hinkel, 2006; Kumaravadivelu, 2001). Jde o to, že v souvislosti s vyučováním a učením se
cizímu jazyku se řečové dovednosti málokdy uplatňují odděleně, většinou jsou zde zastoupeny nějak dohromady – integrují se – podobně jako
v reálné komunikaci (podrobněji k tomu viz Šebestová, Najvar, & Janík,
2011, s. 327). Situace, které žákům poskytují více příležitostí k integraci
řečových dovedností, se svým charakterem mohou blížit autentickým situacím běžného provozování cizího jazyka a žák se v nich ocitá tehdy, jeli cizí jazyk vyučován např. přímou metodou. Je-li naproti tomu jazyk vyučován gramaticko-překladovou metodou, je zpravidla míra uplatňování
řečových dovedností v integraci (např. poslechu a mluvení) nižší, neboť
tato metoda staví na analytickém (tzn. do jisté míry též „oddělujícím“)
přístupu (Richards & Rodgers, 2001).

Řečové
dovednosti se
často uplatňují
v integrovaném
pojetí

Z pohledu didaktiky jde o obecný problém vztahu mezi praktickou situací
a jejím teoreticko-metodickým uchopením ve výuce. Zatímco praktická
situace je integrovaným obsahovým celkem, její teoreticko-metodické
uchopení ve výuce je založeno na analýze a rozdělení obsahu situace
na menší, a tedy i lépe zvladatelné či lépe srozumitelné části. Didaktický
problém spočívá v tom, že se vzrůstajícím počtem analyzovaných částí
roste i složitost pojmového aparátu, který je nutný k porozumění situaci
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Jak namíchat
poměr mezi
integrovaným
a analytickým
přístupem

a k jejímu zvládnutí skrze toto porozumění. To je dobře znát při výuce
gramatiky rodného jazyka. Žáci, kteří jej do té doby poměrně uspokojivě ovládali pouze intuitivně, najednou narážejí na nesnáze s analytickým přístupem (v širokém smyslu toho slova) k rodnému jazyku. Ve výuce cizích jazyků je však analytický přístup leckdy nejúčelnější cestou
jak si osvojit určitý jazykový fenomén, protože jeho intuitivní zvládnutí
by trvalo dlouho a bylo by provázeno mnoha obtížemi (např. nebezpečím fixace chyb). Proto učitel cizího jazyka často řeší nesnadnou otázku, jak „namíchat“ správný poměr mezi integrovaným pojetím a přístupem založeným na analýze. Toto rozhodování je dobře patrné i z níže
představené kazuistiky.
Integrované pojetí řečových dovedností lze tedy chápat jako příslovečnou
jednu stranu mince, jejíž druhou stranou je analytický přístup. Analytický
přístup je příznačný pro oborové – expertní – poznávání jazyka. Má tedy
blíže k oborově lingvistickému hledisku v didaktice cizího jazyka. Integrovaný přístup je, jak bylo zmíněno, typický spíše pro běžné komunikační
situace a z didaktického hlediska je bližší obecnému hledisku komunikačních kompetencí.

Cíl výuky CJ:
vhodně se
uplatňovat
v různých
komunikačních
a společenských
situacích

V praxi samozřejmě oba přístupy nikdy nejsou striktně oddělené. Učitel
cizího jazyka musí být vybaven znalostmi pro analýzu projevů řečových
dovedností, což se ve vzdělávací situaci uplatňuje v přípravě komunikačních úloh pro žáky a při učitelově vedení žáků v průběhu jejich řešení, jak
bude patrné z níže rozebírané ukázky. Cílem tohoto oborového přístupu
je naučit žáky se znalostí pravidel a tedy bez chyb ovládat jazyk v komunikačních situacích. Učitel však současně s tím má brát ohled na obecnou kompetenční úroveň. A spojujícím metodickým článkem, který přesahuje od oborového k obecnému hledisku, je právě integrativní pojetí
řečových dovedností. To znamená, že učitel má podněcovat žáka k tomu,
aby využíval nabytých dovedností v různých situacích nad rámec jediného oboru a aby získal potřebný metakognitivní náhled na humánní smysl
a sociální uplatnění jazyka. Ve zkratce řečeno, žák nemá „jen“ umět gramatiku, ani „jen“ umět konverzovat v cizím jazyce, ale má získat předpoklady k syntéze dílčích dovedností a poznatků do komunikační kompetence, tj. do smysluplného dispozičního celku, který mu umožní vhodně
se uplatňovat v rozmanitých komunikačních a společenských situacích.

Jak se cíl
v podobě
komunikační
kompetence
promítá do výuky

Nahlédneme-li na výuku angličtiny z toho zastřešujícího (syntetického)
hlediska a budeme-li věnovat pozornost tomu, jaké příležitosti výuka nabízí s ohledem na rozvíjení řečových dovedností, máme šanci dozvědět
se více o tom, jak se cíl v podobě komunikační kompetence promítá
do reálné výuky. Přitom nás speciálně zajímá, jak se ve výuce daří didakticky smysluplně a efektivně propojovat směřování k vzdělávacím cílům
s činností žáků s konkrétním obsahem. Právě o to nám jde při prezentaci
níže uvedené výukové situace.
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9.3.1 Anotace
Kontext výukové situace – cíl, téma, návaznost obsahu
Na tomto místě představíme situaci z vyučovací hodiny anglického jazyka v 7. ročníku na druhém stupni základní školy5. Tématem hodiny je
Skotsko. Navazuje tak na předchozí tematickou oblast, v níž se žáci věnovali geografickým faktům o Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. Cílem vyučovací hodiny v rovině řečových dovedností je
rozvoj čtení s porozuměním, konkrétně je výuka zaměřena na vyhledání
specifické informace v textu, tzv. scanning.6 V oblasti kulturních reálií jde
o to osvojit si základní geografické údaje o Skotsku.

9
Tématem hodiny
je Skotsko,
cílem hodiny
je rozvoj čtení
s porozuměním

Didaktické uchopení obsahu – činnosti učitele a žáků
Na začátku hodiny učitelka se žáky formou rozhovoru společně opakují
a ukazují si na mapě geografické údaje, kterými se zabývali v předchozích hodinách. Následně učitelka představuje pomocí obrázků v učebnici
Skotsko a uvádí texty, se kterými bude v hodině pracováno. Výukovou situaci z této fáze prezentujeme formou přepisu části vyučovací hodiny (viz
níže). Jádrem výukové situace je učební úloha, v níž žáci mají na základě
krátkého textu v učebnici odpovědět na jednoduchou otázku. Učební úloha spadá svým zaměřením mezi úlohy uvádějící kontext textu, se kterým
budou žáci dále pracovat. Zadání úlohy a kontrola porozumění čtenému
probíhá pomocí otázek učitele a odpovědí žáků – tak dochází k integraci
řečových dovedností.

Jádrem výukové
situace je úloha
uvádějící kontext
textu

S ohledem na rozvoj řečových dovedností tato učební úloha od žáků požaduje dostatečné funkční ovládnutí slovní zásoby a odpovídajících gramatických jevů včetně frází. To je jazykové východisko, se kterým souvisejí obecné předpoklady logicky operovat se vztahy prvků textu, klást
je do souvislostí a vyvozovat závěry. Mluvčí anebo posluchač, který je
dostatečně jazykově kompetentní, by s níže popisovanou situací neměl
mít žádný problém. Jestliže se zde u žáků problémy s porozuměním vyskytovaly, pak je to výzva k didaktické analýze situace a k promýšlení
možných zlepšení. Z popisu vývoje situace lze dovodit, že učitelka během
reflexe v akci tuto analýzu provádí a přizpůsobuje podle ní své jednání.
My při reflexi po akci máme možnost analýzu prohloubit a navrhnout
zdůvodněné alternativní postupy.

Žáci musí
zvládnout
slovíčka,
gramatiku
a logicky
operovat se
vztahy prvků
textu

5

6

Videozáznam rozebírané vyučovací hodiny byl pořízen v rámci IVŠV videostudie anglického jazyka realizované Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity (podrobněji viz Najvar et al., 2011).
Scanning je pojmenování pro jednu z cílových dovedností, které žák musí zvládnout,
aby si mohl při zpracování textu jednak potvrzovat své předchozí znalosti, jednak s oporou v nich rozpoznávat a využívat nové informace. V didaktice se rozlišují dva typy scanningu. Jeden je zaměřený na detailní porozumění tématu (scanning for confirmation),
druhý na získání přesné dílčí informace, např. při hledání v telefonním seznamu nebo
jízdním řádu (scanning for specific information). Při scanningu se žák musí umět s porozuměním pohybovat mezi textem jako obsahovým celkem a strukturou jeho jednotlivých složek. V tomto směru je scanning součástí obecné komunikační kompetence,
v níž je mimo jiné kladen důraz na porozumění různým typům textů a záznamů, včetně
přemýšlení o nich a zapojení do společenského dění.
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U: … So now, please. Take your books, take your books. Open it.
U: On page eighty-four. Open your books on page eighty-four.
U: So, you can see here a lot of pictures. You can see here two postcards as well. So.
Can you tell me who these postcards are from? Who is the author of these postcards?
Postcards. What is a postcard, Evi?
Ž: Pohlednice.
U: Yes. There are two postcards, yeah? The first one. Have a look at it. First one. Who is
it from? Who’s the author? Who is it from? Hani?
Ž: England?
U: Yes, it is in Scotland, not England, but who is it from? The person who wrote, who
wrote the postcard? What do you think? The first one. The name.
Ž: Loch Ness.
U: Name, name of the person, children.
Ž: Gerry.
U: Gerry? No, somebody writes to Gerry. Who writes to Gerry? Who writes to Gerry? It’s
below, below, at the end.
U: What name is it? Jardo.
Ž: Slade?
U: No. Honzo?
Ž: It’s Nick’s.
U: Yes, of course. It’s Nick’s postcard. Second one. Who’s the author? Who is it from?
Have a look at the end.
U: At the end. Who is it from?
Ž: It is from Tracy.
U: Tracy! Yeah. The second one‘s from Tracy…
Pohled do výuky 9.3.1. Nesnáze s interferencí při výuce angličtiny: who … from / where …
from

9.3.2 Analýza
Strukturace obsahu – rozbor s využitím konceptového diagramu

Negativní
transfer odkazuje
k rušivému
vlivu např. dříve
osvojeného učiva

Naše analýza se zaměřuje na dva didaktické aspekty výukové situace.
Jednak v obecnějším pohledu na to, jaký potenciál žákům výuková situace nabízí z hlediska integrace řečových dovedností poslechu, mluvení, čtení a psaní. A jednak na to, jak se ve výuce cizího jazyka didakticky vyrovnat s rušivým vlivem negativního transferu. Termín negativní
transfer (nebo též interference) odkazuje k rušivému vlivu např. již dříve
osvojeného učiva při učení se novému učivu. V podstatě se jedná o problém špatně využité zkušenosti, kdy dosavadní žákův návyk pro činnost
s obsahem působí jako překážka osvojit si nový poznatek (Gass & Selinker, 2008). Jak se s tímto problémem didakticky vyrovnávat, to je hlavní
téma námi navrhované alterace.

Vazba
ke klíčovým
kompetencím je
spíše implicitní

Konceptový diagram v tematické vrstvě reprezentuje problém negativního transferu. Zahrnuje obě fráze, které bylo zapotřebí správně rozlišit:
‘Where is it from?’, ‘Who is it from?’. V konceptové vrstvě je zdůrazněn
druhý klíčový aspekt situace: integrace řečových dovedností poslechu,
mluvení, čtení a psaní. V tom se diagram podobá svému předchůdci
z předcházející kazuistiky anglického jazyka (viz Kapitola 9.2). Vazba
ke klíčovým kompetencím, především kompetenci komunikační, je spíše implicitní, ve výuce jí nebyla věnována zjevná pozornost.
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Obrázek 9.3.1 Konceptový diagram výukové situace – Anglický jazyk: Who is it from…

Rozbor transformace obsahu s výhledem k alteraci
U učební úlohy, v níž se žáci mají podívat na pohlednici a odpovědět
na otázku, kdo pohlednici poslal, můžeme předpokládat, že bude zaměřena především na rozvíjení řečové dovednosti čtení s porozuměním.
Učitelka ovšem potenciál takové úlohy rozšiřuje pomocí kladení otázek
do té míry, že úloha nabízí žákům uplatňování více řečových dovedností
najednou. Jedná se o učební úlohu integrující čtení, poslech a mluvení.

Učební úloha
integruje
čtení, poslech
a mluvení

Učitelka nejdříve představuje, co mohou žáci na stránkách učebnice vidět a na co se pak mají zaměřit. Následně pokládá jednoduchou otázku.
V ukázce vidíme příklad toho, co se v didaktice anglického jazyka nazývá
negotiation of meaning, tedy vyjednávání významu. To je proces, v němž
účastníci komunikace usilují o co nejlepší vzájemné dorozumění. Zahrnuje např. doplňující otázky, které směřují k ujasnění významu, opakování výrazu s využitím jeho synonym anebo upřesňujícího výkladu apod.
Z ukázky lze vyčíst, že tyto strategie používá sama vyučující v didaktické
reakci na žákovské neporozumění. Přestože žáci zprvu nerozumí a odpovídají nesprávně, učitelka opakuje a reformuluje svou otázku tak dlouho

Vyjednávání
významu aneb
aktéři usilují
o co nejlepší
dorozumění
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(v přepisu vyznačeno kurzívou), dokud žáci neporozumí a neodpoví správně. Je to typická učitelská dopomoc, jejíž účelnost je závislá na kontextu: někdy bývá nutná, jindy naopak oslabuje vzdělávací účinnost výuky.
V druhé části ukázky, kdy učitelka pokládá stejnou otázku k jiné pohlednici, žáci už rozumí a odpovídají správně. Posouzení učitelčina jednání
v dané situaci bude níže předmětem rozboru.
9.3.3 Alterace
Posuzování kvality výukové situace

Role učitele
je zde klíčová
pro vytváření
příležitostí

Vybraná situace ilustruje, jak dochází k tomu, že poměrně jednoduchá
úloha může nabízet žákům poměrně mnoho rozmanitých příležitostí
k učení – z hlediska řečových dovedností především uplatnit čtení, ale
i poslech a mluvení. Přestože žáci pracují s učebnicí, je patrná klíčová
role učitele ve vytváření příležitostí – v tomto případě k uplatnění více
řečových dovedností současně. Z ukázky je patrné, že výuka je vedena
v anglickém jazyce, což žáky vystavuje intenzivnímu kontaktu s cílovým
jazykem a dle reakcí žáků lze předpokládat, že je pro ně přiměřeně náročná. Usuzujeme tak z faktu, že někteří žáci se sice dopouštějí chyb,
ale jiní nikoliv, navíc po dopomoci učitelky se žáci v komunikační situaci
zřejmě již lépe orientují, protože jejich odpovědi vypovídají o tom, že pochopili smysl sdělení.
Návrh alterace a její přezkoumání

Situaci
považujeme spíše
za příklad dobré
praxe

Přestože danou situaci považujeme spíše za příklad dobré praxe, neboť
vhodně ilustrovala řečové dovednosti v jejich integrovaném pojetí – byl
splněn cíl učební úlohy a také samotný proces odpovídal cíli v souladu
s komunikačním přístupem – pokusíme se navrhnout jiný/další možný
postup učitelky, který by v určitém ohledu mohl být oním „zlepšujícím
zásahem“, tj. alterací.

Příčinou
neporozumění je
předložka from

Z předkládané ukázky je patrné, že žáci mají problém s porozuměním
otázce učitelky. Domníváme se, že příčinou tohoto neporozumění je
předložka from, kterou žáci znají z otázky na místo původu (Where are
you from?/Odkud jsi?). Tato fráze se obvykle ve výuce bohatě procvičuje.
Proto zde zřejmě zapůsobil negativní transfer, jehož „vinou“ je rozpoznání dosud méně zažitého obsahu (who … from) znesnadňováno dříve již
upevněnou znalostí (where … from). Žáci v otázce zaslechli povědomou
skladbu slov a zejména signální slovo from na konci otázky, jehož umístění je zřetelně odlišné od českého slovosledu, takže jeho rozpoznání
snadno může vyvolat efekt halo. To je vedlo k ukvapenému nesprávnému závěru. Proto žákovské odpovědi obsahují místní údaje (England,
Loch Ness) a žáci pozornost nesoustředí na tázací zájmeno v úvodu otázky (zájmeno who/kdo tak zaměňují za where/kde).

Učitelka mohla
poukázat
na rozdíl Where...
from? a Who...
from?

Nabízená alterace vychází z předpokladu o negativním působení interference. Proto v prvé řadě usilujeme o to interferenci oslabit zpomalením
komunikačního procesu a jeho analytičtějším didaktickým uchopením.
Alteraci bychom si mohli představit např. takto: Změna by spočívala
v odstranění možné příčiny neporozumění žáků otázkám učitelky, tedy
v poukázání na rozdíl mezi otázkami Where is it from? a Who is it from?
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Pro větší názornost by bylo užitečné využít tabuli. Níže uvádíme ukázku
alternativního postupu proloženého stručnými komentáři.
U: … So now, please. Take your books, take your books. Open it.
U: On page eighty-four. Open your books on page eighty-four.
U: So, you can see here a lot of pictures. You can see here two postcards as well. How
do you say a postcard in Czech, Evi?
Ž: Pohlednice.
U: Yes. There are two postcards, yeah? Have a look at the first one. Who is it from?
Hani?
Ž: England?
U: It is from Scotland, not England. But it’s still wrong. The question isn’t where it is from
[učitelka napíše na tabuli ‘Where is it from?’]. The question is who it is from [učitelka
napíše na tabuli ‘Who is it from?’].

9

Komentář: Učitelka detekovala chybu a uvědomila si její možný důvod. Proto zaměřuje
pozornost žáků na rozdíl mezi interferující větnou konstrukcí a konstrukcí, kterou měli
správně použít. Tím, že píše obě věty na tabuli, staví žákům před oči větnou strukturu.
Lépe si tak mohou uvědomit, v čem chybovali. Navíc si upevňují povědomí o principech
jazykové skladby.
U: Can you see the difference now?
ŽŽ: Yes.
Komentář: Učitelka nejprve ověřuje, zda žáci sami získali dojem, že porozuměli
výkladu, teprve poté jim překládá úlohu k faktickému ověření nově nabyté dovednosti.
U: Where is it from? It is from …?
ŽŽ: Scotland.
U: [učitelka píše na tabuli odpověď ‘It is from Scotland.’] It’s a place. Who is it from?
[učitelka píše na tabuli začátek odpovědi ‘It is from _____.’] It’s not a place. It’s the
name of the person.
Komentář: Učitelka směřuje k upevňování znalostí, v této fázi ještě jen svým vlastním
zdůrazněním rozdílů obou typů větné konstrukce. Snaží se fixovat žákovskou představu
rozdílu mezi nimi. V následujícím kroku předkládá žákům úlohu, ve které všechny tři
otázky různým způsobem soustřeďují pozornost na tentýž problém, který byl předtím
zdrojem chyby.
U: Who wrote the postcard? Who’s the author of the postcard? Who is it from?
Ž: Gerry.
U: Gerry? No, somebody writes to Gerry. Who writes to Gerry? Honzo?
Ž: Nick.
U: Yes, of course. Nick writes a postcard to Gerry. Who is the second postcard from?
Ž: It is from Tracy.
U: Tracy! Yeah. The second one’s from Tracy…
Komentář: V ukázce lze sledovat, jak učitelka zabezpečuje u žáků porozumění jak
horizontálním významotvorným souvislostem uvnitř jazyka, tak vertikálním vazbám
jazyka k mimojazykové skutečnosti (srov. Janík & Slavík, 2009, s. 121–122). Nejprve
probírá horizontální vztahy tím, že mezi sebou porovnává podoby odlišných, ale svou
strukturou velmi blízkých jazykových frází. Poté s oporou v konkrétní situaci z učebnice
se žáky procvičuje vertikální vazby, tj. jejich pochopení pro to, jak nacvičená fráze
umožňuje vyjádřit reálnou mimojazykovou situaci. Přitom narazila na další potíž
s porozuměním, které se zde však již podrobněji nevěnujeme.
Pohled do výuky 9.3.2. Jak se lépe vyrovnat s nesnázemi interference při výuce angličtiny
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9
V této situaci
se daří účelně
propojovat cíl
výuky a činností
žáků s obsahem

Alterace byla navržena v odezvě na možné příčiny neporozumění žáky
otázce učitelky tím, že se učitelka pokusila přesunout pozornost žáků
od toho, co pro ně bylo v porozumění matoucí, tj. předložka from. Žákům
použití této předložky evokovalo spojitost s místním označením, jež je
sice správná, ovšem v tomto případě nedostačující. Učitelka by v rámci
alterace poukázala na rozdíl významu otázky v závislosti na použitém tázacím zájmenu a pro větší názornost by využila tabule. Lingvodidaktické
a jazykové souvislosti tohoto přístupu jsme rozebrali v komentářích. Zde
ještě poznamenáme, že hlavní pozornost se v této výukové situaci, ať
již původní, nebo alterované, zaměřila na rozvíjení jazykové kompetence
a nepřesahovala výrazněji do obecné úrovně kompetence komunikační
v těch aspektech, které jsme popsali v úvodu. Je to pochopitelné, protože
rozsah řešeného jazykového problému je natolik úzký, že nedovoluje učitelce vykročit do obecnější polohy, aniž by to bylo spojeno se ztrátou didaktického smyslu této výukové situace. Přesto máme za to, že v situaci
se daří účelně propojovat cíl výuky s činností žáků s obsahem s ohledem
na dosavadní žákovské zkušenosti a znalosti.

Alterace
způsobí posun
učební úlohy
od plynulosti
k přesnosti

Problémem navržené alterace může být oproti původní verzi ukázky posun v zaměření učební úlohy směrem od plynulosti k přesnosti (fluency → accuracy) právě v situaci, kdy se učitelka pokouší žákům vysvětlit
rozdíl ve významu otázek. Vystižení vhodných proporcí mezi plynulostí
komunikace a ohledem k její přesnosti je ve výuce cizích jazyků jeden
z náročných didaktických úkolů (Littlewood, 1981; Widdowson, 1978).
Protože je do značné míry kontextově závislý, jeho řešení spočívá na učitelově didaktické citlivosti. S ohledem na to se domníváme, že klíčovým
kritériem pro ověření přiléhavosti alterace k té situaci, která k alteraci
vyzvala, je zachování shodného cíle. V navržené alteraci stejně jako v původní verzi ukázky je zachován cíl učební úlohy spojený se scanningem
(vyhledání specifických informací v textu) a stejně tak integrované pojetí řečových dovedností čtení, poslechu a mluvení. Nabízíme ke zvážení
učiteli, jak obě předložené verze výukové situace vyhodnotí s ohledem
na cíle a kontext výuky v konkrétní třídě.
Závěrem

Navrhování
a přezkoumávání
alterací je
kontextově
vázané

Výše jsme představili koncept řečové dovednosti a možný způsob, jak
o nich v rámci výuky uvažovat. Poukázali jsme na klíčovou roli učitele
ve vytváření příležitostí pro rozvíjení řečových dovedností žáků a zamysleli jsme se nad možnostmi zvyšování didaktického potenciálu těchto
příležitostí. V této souvislosti jsme zvažovali možnost předkládat učební
úlohy, v nichž žáci uplatňují více řečových dovedností současně. Ukázalo se, že navrhování a přezkoumávání alterací se neobejde bez dobré
znalosti učebních potencialit a problémů žáků – je tedy do značné míry
kontextově vázané.
Při hlubším didaktickém ponoru do rozebírané výukové situace vystoupil
do popředí problém negativního transferu, který žákům znesnadnil porozumění a vyžádal si didaktickou úpravu (alteraci). V analýze se projevilo,
jak je důležité v reflexi analyzovat momentální průběh výukové situace
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z hlediska vztahů mezi cíli výuky, jejím obsahem a činností žáků. Na tomto základě učitel často musí měnit původně zamýšlený postup. To je konec konců důvodem, proč si učitel jakožto profesionál nemůže vystačit
s recepty, jak by se mohlo na první pohled zdát. Cílem by měla být podpora učitele v rozvíjení jeho předpokladů k profesnímu vidění a uvažování,
jež lze považovat za základ učitelské expertnosti.
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