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Téma výuky

Návaznost 

obsahu

Didaktické 

uchopení 

obsahu

6.3  Hospitační videostudie biologie: Taxonomie měkkýšů

6.3.1  Anotace

M kkýši – jejich morfologie ve vztahu k životnímu prost edí. Pojmová struktura 
tématu je z ejmá z obr. 6.2.

Hospitovaná hodina29 navazovala na p edcházející výuku, v níž se žáci mohli se-
známit se životem m kkýš  v jejich p irozeném prost edí. Životním prost edím 
m kkýš  je do zna né míry podmín na stavba jejich t l – morfologie. Proto se 
v hospitované hodin  žáci zabývali jednak morfologickými znaky, jednak život-
ním prost edím m kkýš  ve vazb  na morfologii (nap . vztah mezi tvarem orgá-
nu a zp sobem pohybu). 

U itelka vymezila pro žáky úkol na nižší úrovni zobecn ní: „dnes budeme d lat 
morfologii“ (m kkýš ), nicmén  z pr b hu hodiny lze odvodit i vyšší úrovn : 

Cíl na úrovni oboru a jeho u iva (dosažen áste n ): porozum t souvislos-• 
tem mezi t lesnou stavbou (morfologií) živo ich , jejich druhovým za aze-
ním, jejich chováním a jejich životním prost edím. 
Rozvíjení klí ových kompetencí (dosaženo áste n ): Kompetence k u ení, • 
zejména – efektivn  využívá r zné strategie u ení k získání a zpracování 
poznatk  a informací, hledá a rozvíjí ú inné postupy ve svém u ení, re ek-
tuje proces vlastního u ení a poznávání. Kompetence k ešení problém , 
zejména – rozpozná problém, objasní jeho podstatu, roz lení ho na ásti; 
vytvá í hypotézy, navrhuje postupné kroky (…); uplat uje p i ešení pro-
blém  vhodné metody a d íve získané v domosti a dovednosti (…); kriticky 
interpretuje získané poznatky (…). Kompetence komunikativní, zejména – 
používá s porozum ním odborný jazyk (…).

U itelka se soust edila na následující úkoly pro žáky: (a) vybírat a interpretovat 
z obsáhlejšího textu klí ové pojmy k probírané ásti tématu, (b) tyto pojmy 
uspo ádat s ohledem na taxonomické rozd lení a morfologické znaky m kkýš , 
(c) vybrané pojmy vztahovat k realit  (operacionalizovat), tj. k pozorovaným 
vlastnostem skute ných živo ich . 

Pro skupinovou práci ve t íd  u itelka didakticky zda ile využila taxonomického 
rozd lení m kkýš  v biologii do t í podskupin (t íd) plž , mlž  a hlavonožc  tak, 
že také své žáky rozd lila na t i skupiny, z nichž každá se zabývala jednou ze t í 
t íd m kkýš . 

Pro systémové uspo ádání probíraných pojm  u itelka zvolila pom cku – tabul-
ku pojm . Tabulka m la význa nou funkci, protože u itelce umožnila: 

Vytvo it úkol, tj. „obsahové mezery“, které m li žáci zapl ovat prost ednic-• 
tvím interpretace textu a výb ru jeho klí ových pojm  (klí ových z pohledu 
osvojovaného u iva).

(1)

(2)

29
 Viz http://clanky.rvp.cz/clanek/o/g/7337/VIRTUALNI-HOSPITACE-%C3%82%E2%82%A-

C%E2%80%9C-BIOLOGIE-MEKKYSI.html/
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Popis činností 

žáků

Vytvo it p edpoklady k • porovnávání – jednak k porovnávání r zných taxo-
nomických skupin m kkýš , jednak k porovnávání výkon  žák  a k analy-
zování jejich chyb.
Vytvo it p edpoklady k • ve ejné odborné komunikaci – žáci psali své výsled-
ky na tabuli, p edkládali je tedy spolužák m k posouzení, k diskusi a p ípad-
né argumentaci.
Vytvo it • oporu pro u ení se a pro užití pojm  p i práci s biologickými expo-
náty v druhé ásti výuky.

V první ásti výuky žáci pracovali zejména s u ebnicí. Každá ze t í skupin žák  
studovala z u ebnice údaje o jedné ze t íd m kkýš  (tj. bu  plž , nebo mlž , 
nebo hlavonožc ). Žáci vybírali z textu klí ové pojmy a t ídili je do tabulky podle 
nad azených pojm , které do tabulky p edepsala u itelka. Týkaly se vztah  mezi 
životním prost edím m kkýš , jejich morfologií a jejich taxonomií (prost edí, 
orgány pohybu, zp sob pohybu, schránka, z etelná hlava (ano – ne), orgány 
na hlav , typ o í), každá skupina je vypisovala do p ipravené tabulky. 

V druhé ásti výuky žáci probírali zjišt né morfologické znaky na biologických 
exponátech. V záv ru výuky tyto znaky ješt  zopakovali s oporou v diapozitivech 
m kkýš . 

V pr b hu hodiny se u itelka vícekrát odvolávala na vzpomínky žák  ze shlédnu-
tého lmu o m kkýších v minulé hodin , takže žáci uplat ovali svou schopnost 
zapamatovat si a vybavovat si vizuální p edstavy.  
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6.3.2  Analýza 

Obr. 6.2: Konceptový diagram výukové situace – Biologie

Téma M kkýši zam uje pozornost žák  na vybranou ást oboru biologie. U itel-
ka to na po átku vyzdvihuje („soust e te se pekeln “) poukazem na za azování 
m kkýš  – tj. poukazem na výb r a t íd ní ur itých jev  podle ur itých znak . 

Výb r a t íd ní jev  m žeme chápat jako obecný princip na úrovni kompetence 
k ešení problém  (zejména: roz lení problém na ásti – „podle jakých znak  
mohu t ídit?“; vytvá í hypotézy, navrhuje postupné kroky – „je tento znak vhod-
ný pro zat íd ní?“, „jaké znaky jsou nad azené, jaké jen dopl ující?“; uplat uje 
p i ešení problém  vhodné metody a d íve získané v domosti a dovednosti – 
„jak se za azování u m kkýš  podobá za azování u jiných skupin živo ich ?“). 
U itelka však na tuto obecn jší stránku inností žáky neupozornila.

Rozbor výukové 

situace
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Čas Obsah hodiny Poznámky

1:30

4:00

U: (tematická návaznost obsahu, odkaz k vlastní zkuše-
nosti žáků): V minulých hodinách jste viděli film 
o životě měkkýšů – a bude se vám to hodit, pokud si 
pamatujete, co tam bylo. Doufám, že se vám práce 
podaří, když budete pracovat podle mých pokynů 
a nebudete si plést, co máte dělat.

U: Kmen měkkýši – soustřeďte se pekelně – zkusíme 
si je zařadit podle různých hledisek. … Když budu chtít 
zařadit měkkýše podle (…)

U: V dnešní hodině se pokusíte srovnat jejich tělesné 
znaky, budete dělat jejich morfologii. 

U: před tabulí.

Na tomto místě bylo 
možné upozornit 
žáky na obecnější 
princip „zařazování“, 
tj. výběru a třídění. 
Buď jen v rámci bio-
logie (s poukazem na 
dosavadní zkušenosti 
s klasifikací jiných 
živočišných skupin). 
Anebo i v obecnějším 
rámci (třídění v jiných 
oborech anebo 
v matematice).  

Pohled do výuky 6.1: Výňatek z transkriptu výukové situace 1 – Biologie

U itelka soust edila pozornost žák  jen na vn jší pozorovatelné znaky t íd ní. 
Použila k tomu odborného pojmu morfologie. Stru n  ho p eložila jako „t lesné 
znaky“ (rozum j „vn jší znaky viditelné na t le“). P itom letmo žáky upozornila 
na dopl ující pojem – anatomie (znaky viditelné jen „uvnit “ t la). 

Za klí ovou v tu (Pohled do výuky 6.1, as 4:00) pro didaktickou logiku výstavby 
výuky a pro práci s u ivem pokládáme tuto: U itelka: „V dnešní hodin  se poku-
síte srovnat jejich t lesné znaky, budete d lat jejich morfologii.“ Podle programu 
vyjád eného v této v t  je vytvo ena a uspo ádána tabulka, se kterou žáci pracují. 
Ale pojetí tabulky je touto v tou vystiženo pouze áste n , protože v ní p ece 
nejsou jen morfologické znaky, ale také jejich další souvislosti – zp sob pohybu, 
prost edí života. To znamená, že v tabulce, se kterou žáci pracují, se morfologie 
uvádí do r zných vztah  a poskytuje tak p edpoklady k objevování vzájemných 
souvislostí – jedno vyplývá z druhého a jevy se navzájem osv tlují.  

Vztahy pojm  v tabulce tedy vytvá ejí p edpoklady k rozvíjení kompetencí:
Jednak • kompetence k ešení problém , zejména – rozpozná problém, ob-
jasní jeho podstatu (nap . Jakým zp sobem se souvisí tvar t la se zp sobem 
pohybu a životním prost edím živo icha?).
Za druhé • kompetence k u ení, kup . – hledá a rozvíjí ú inné postupy                
ve svém u ení (nap . Jak si mohu nejp ehledn ji zaznamenat a uspo ádat 
klí ové pojmy z obsažného a rozsáhlého textu?). 

Uvedené možnosti k rozvíjení kompetencí, které u itelka získala použitím ta-
bulky, nebyly v hospitované výuce dostate n  využity. U itelka se spolu se žáky 
zabývala p edevším nižší úrovní zobecn ní: (a) osvojením klí ových pojm , 
(b) osvojením jejich základních významových souvislostí, (c) poznáním jejich n -
kterých vazeb k pozorované skute nosti. 
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Posouzení 

kvality

Co však v hodin  uniká z dosahu žákovské pozornosti, to jsou p í inné souvislos-
ti anebo aspo  významové vyplývání v rámci probíraného obsahu. Tedy práv  
vyšší úrove  zobec ování – nutný p edpoklad pro transfer a dekontextualizaci 
znalostí, ale i pro jejich spojování s praxí. P estože u itelka sama se v této obec-
n jší úrovni pohybuje, žáky do ní – obrazn  i doslova – p íliš „nepouští“. D ka-
zem toho jsou tyto výpisy ze záznamu hodiny (Pohled do výuky 6.2).

Čas Obsah hodiny Poznámky

24:30 U: Pojďte sem ke stolům. Měla bys upozornit na zvlášt-
ní ulitu u té ušně. Ukaž nám ulitu ušně, čím je divná, na 
první pohled nevypadá jako ulita, spíš jako lastura.

To zvířátko sedí naplácnuté na skále, proto může být 
tak placaté, protože skála mu dělá zbytek ulity. Jinak 
jste viděli dříve ukazované zástupce, takže ulita je nám 
jasná.

Jak je to s lasturami?

(…)

U: Další obrázek – Vojto, co to je.

V: Slimák.

U: Ano je to slimák, protože dýchací otvor je v zadní 
části štítu. Štít je tady to celé, Když to rozpůlím 
a dýchací otvor je vzadu, je to slimák, když je vpředu 
je to plzák.

U: Čím je tento plž nápadný.

Ž: Je bez ulity.

U: Ano je bez ulity, patří mezi bezulitnaté plže. 

Práce s exponáty. 

Učitelka zde sama 
a rychle uvádí řadu 
poznatků, které žáci 
mohli odvodit z po-
zorování, z přiřazení 
pojmů k pozorova-
ným jevům a z logic-
kého odvozování. 

Kromě toho rychle 
sděluje informace, 
které si mohli žáci 
sami vyhledat 
v literatuře. 

Práce s diapozitivy

Pohled do výuky 6.2: Výňatek z transkriptu výukové situace 2 – Biologie

6.3.3  Alterace 

Situace (Pohled do výuky 6.1 a 6.2) hodnotíme jako podn tné. Nedostatky spat-
ujeme v podpo e vlastní inciativy žák  a v zobec ování poznatk  sm rem ke 

klí ovým kompetencím (viz níže návrh alterací). Výuka poskytla žák m p íleži-
tost ke klasi kacím, hodnocení a k pou ení se z chyb. Vedla žáky k usuzování, 
vysv tlování a odvozování záv r  op ených o základní poznatky. Tyto poznávací 
p edpoklady žáci mohli prokázat v odpovídajících úkolových situacích tak, že si 
je aktivn  vybavovali a s porozum ním je užívali. Výuka mohla být pro žáky mo-
tivující, d raz byl kladen na osvojování u iva.

Ze záznamu a z poznámek k n mu lze vy íst, že u itelka soust e uje práci žák  
na správné užívání základních pojm  (tj. pojm  t sn  vázaných k pozorova-
ným fenomén m) z morfologie, p ípadn  z etologie m kkýš . Podle Bloomovy 
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Návrh alterací

klasi kace cíl  se to týká výchozích úrovní kognitivních operací: zapamatovat si, 
porozum t, aplikovat. Když se však v obsahu výuky nabízejí p íležitosti k vyšším 
úrovním kognitivních operací – analyzovat, hodnotit, tvo it – u itelka již tyto 
innosti žák m nesv uje a p edvádí jim je pouze sama. Z toho op t vyplývá, že 

p íležitost k rozvíjení kompetencí nebyla zde dostate n  využívána. 

Z p edcházejícího rozboru uvedených díl ích situací výuky vyplývá, že u ení žák  
probíhalo zejména na úrovni získávání znalostí n kolika základních pojm  a je-
jich vztah , tj. v oblasti osvojování u iva. P i interpretování a výb ru pojm  a p i 
jejich aplikaci na biologické exponáty nebo na obrazový materiál, stejn  jako p i 
ve ejné komunikaci ve t íd , je možné rozpoznávat p íležitosti k rozvíjení kom-
petencí, ty však nejsou u itelkou využívány. Z toho vyplývá návrh zlepšujících al-
terací. Návrh se opírá o následující indikátory: (1) p íležitost k dekontextualizaci, 
(2) p íležitost k re exi a analýze problému, (3) p íležitost k uplat ování vlastní 
zkušenosti s fenomény (srov. Knecht a kol., 2010). 

Nejjednodušším zlepšujícím zásahem by mohla být zm na v kladení otázek u i-
telkou. V hospitované výuce p evládají klasi ka ní otázky anebo s nimi spjaté po-
kyny (Co to je? Kde to je? Ukaž na to…). S ohledem na kompetence k u ení nebo 
k ešení problém  by bylo užite né více používat otázky nebo pokyny objas-

ovací (Jak bys to vysv tlil/a? Pro  to tak je? Porovnej A s B a vysv tli rozdíly 
i shody…) nebo rozši ující (Jak jinak to vysv tlíš? V jakých jiných souvislostech 
to m žeš objasnit? Jak to jde jinak ud lat?). Objas ování anebo navrhování dal-
ších variant totiž podporuje dekontextualizaci, dává p íležitost k hlubší analýze 
problému i k jeho re exi a vyžaduje uplat ovat vlastní zkušenost s fenoménem 
(nap . p i uvád ní p íklad  nebo d vod ). 

Takže nap . v ta u itelky, „Ukaž nám ulitu ušn , ím je divná, na první pohled 
nevypadá jako ulita, spíš jako lastura“, by se dala zm nit na soustavu n kolika 
otázek i pokyn , které by do uvažování a hledání souvislostí zapojovaly samotné 
žáky, nap .: 

Zkus vedle sebe nakreslit ulitu a lasturu. Až je nakreslíš, ukaž nám tady mezi • 
schránkami p íklad ulity a p íklad lastury. 
Um la bys popsat, co mají ulita a lastura spole ného a v em je naopak mezi • 
nimi rozdíl?
A te  se podívej na tuhle schránku – ím je zvláštní? Zkus to popsat.• 
Um la bys ty nebo n kdo ze spolužák  vysv tlit, pro  má uše  tak „divnou“ • 
ulitu? 

Totéž platí pro p íklad se slimákem. Místo vysv tlení „ano, je to slimák, pro-
tože…“ mohla u itelka postupnými otázkami navád t žáky k tomu, jak uvažuje 
biolog – taxonom, když hledá na živo ichovi znaky, které dovolí jeho odlišení 
od jiných a za azení do p íslušné taxonomické skupiny (kmene, t ídy, ádu, e-
ledi atd.).  

Již na této základní úrovni by se žáci mohli u it rozpoznávat problém, objas o-
vat jeho podstatu, roz le ovat ho na ásti; vytvá et hypotézy, navrhovat po-

(1)

(2)

(3)
(4)
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Přezkoumání 

navržených 

alterací

stupné kroky, tj. rozvíjet kompetenci k ešení problém . Nadto by tyto aktivity 
mohli žáci probírat mezi sebou p i skupinové práci, takže ešení problém  by 
bylo obohaceno o rozvíjení kompetence komunika ní.  

U itelka ale mohla celou výuku více zam it do této vyšší úrovn  zobecn ní. Sta-
ilo již na po átku zd raznit a vysv tlit, jak spolu souvisí morfologie živo icha, 

jeho životní prost edí a jeho za azení do taxonomického systému. Tím by se 
osv tlily vazby pojm  v probírané srovnávací tabulce a bylo by možné na tomto 
podklad  lépe didakticky organizovat spole né i samostatné innosti žák . 

P i vhodném výb ru exponát  by se žáci mohli nejd íve pokusit sami rozt ídit 
schránky podle n jakých vn jších znak  a p itom se dohadovat, jaké t ídící ka-
tegorie používají. Poté by mohli vyhledat podle obrázk , jak se nazývají m kkýši 
s p íslušnými schránkami, a mohli by zjistit, v jakém životním prost edí žijí. Pod-
le toho by pak bylo možné vysv tlovat jednak n které typické kvality schránek, 
jednak i další morfologické znaky. U itelka by p i tomto „induktivním a odvo-
zovacím“ postupu mohla lépe rozvíjet kompetence žák , tj. sledovat úrove  zo-
bec ování a pomáhat žák m rozpoznávat problémy, lenit je a vystihovat jejich 
podstatu. 

Navrhovaná alterace m že být z pohledu vyu ující problematická v jednom hlav-
ním bod  – vyžaduje více anebo mnohem více asu k osvojení klí ových pojm  
tak, aby si je žáci skute n  pamatovali a dokázali si je snadno vybavovat. Že to 
není snadné, to se ukazuje v první ásti hodiny p i opakování (viz Pohled do vý-
uky 6.3).      
 

Čas Obsah hodiny Poznámky

3:00
U: A čím je prává tělní dutina ohraničena? … Hančo. 

H: (odpovídá váhavě, nejistě)

U: Je to ten prostřední zárodečný list, nevzpomínáš si?

H: Endoderm?

U: Prostřední, takže?

H: Mezoderm.

U: Správně, Takže célom je ohraničeny mezodermem.

(…) 

U: Ví někdo rozdíl mezi morfologií a anatomií? 

B. Jedna je vnější stavba a jedna je vnitřní.

U: Která je která:

B: To už si nepamatuju. Anatomie je vnitřní.

U: Správně, pak už ti na morfologii zbývá jen.

B: Vnější.

Pro žáky není práce 
s latinskými, nadto 
poměrně obtížně 
představitelnými, 
pojmy jednoduchá. 

U pojmu „mezoderm“ 
možná pomáhá 
podobnost s českým 
„mezi“ – něco upro-
střed

Pohled do výuky 6.3: Výňatek z transkriptu výukové situace 3 – Biologie
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Téma výuky

Z ukázky je znát, že pro žáky není vybavování pojm  jednoduché. Navíc je pro n  
zjevn  velmi d ležité, aby pojmy m li na po átku zasazeny do n jakých jasných 
jednoduchých souvislostí, aby se v nich „neutopili“ a mohli si je snáze opakovat 
a upev ovat. P íkladem je rozlišení na stavbu t la „vnit ní“ a „vn jší“. Z toho, 
jak zde žáci vypovídají, lze usuzovat, že práv  s takovým osvojením klí ových 
pojm  si dává u itelka velkou práci a patrn  pom rn  úsp šn . Pokud je ale chce 
skute n  procvi it a upevnit, pot ebuje k tomu dostatek asu. Toho by možná 
bylo málo, kdyby se víc se žáky soust edila na vyšší úrove  zobec ování, a tedy 
i na rozvíjení kompetencí. P inejmenším by to znamenalo najít co nejú inn jší 
postup pro spojení osvojování u iva s rozvíjením kompetencí. 

Problém je i v tom, že pojmy, které u itelka probírá, jsou zapsány v u ebnici p í-
rodopisu, s níž žáci pracují. U itelka sice m že jejich po et zredukovat, ale pak jí 
i žák m vznikají obsahové mezery ve vztahu k textu u ebnice. 

6.4  Hospitační videostudie anglického jazyka: Blogging

6.4.1  Anotace

Tato ást p edstavuje analýzu výukové situace z vyu ovací hodiny anglického ja-
zyka30, která se zam uje na potenciál této situace pro rozvíjení klí ových kom-
petencí u žák . Hospitovaná hodina (nato ená v kvint  osmiletého gymnázia) 
stav la na gramatickém u ivu „p edp ítomný as“. Tématem hodiny bylo „Blogo-
vání“. Toto tematické zam ení poskytlo prostor – vedle gramatického obsahu – 
i pro rozvoj e ových dovedností poslechu s porozum ním v integraci s doved-
nostmi tení s porozum ním a mluvení. K t mto e ovým dovednostem byly 
vztaženy procvi ované jazykové prost edky (gramatika, slovní zásoba).

V hodinách, které p edcházely hospitované výuce, již byla p edp ítomnému asu 
pozornost v nována. V navazujících hodinách je plánováno jednak prohlubová-
ní slovní zásoby z tématu Blogging a jednak další procvi ování p edp ítomného 
asu. Tematický celek bude uzav en vyu ovací hodinou, ve které budou žáci pre-

zentovat t íd  své vlastní blogy.

U itelka na za átku explicitn  stanovuje obsah vyu ovací hodiny slovy: „Dnes 
za neme nové téma a budeme procvi ovat gramatiku z minulé hodiny“. Cíl tedy 
není explicitn  sd lován žák m ani na úrovni konkrétní, oborové, ani ve vztahu 
ke klí ovým kompetencím. 

V písemném materiálu doprovázejícím zaznamenanou vyu ovací hodinu uvádí 
jako cílové kategorie: Kompetence k u ení – efektivn  využívá r zné strategie 
u ení k získání a zpracování poznatk  a informací, hledá a rozvíjí ú inné po-
stupy ve svém u ení, re ektuje proces vlastního u ení a myšlení; Kompetence 
komunikativní – rozumí sd lením r zného typu v r zných komunika ních si-

30 
Viz http://clanky.rvp.cz/clanek/s/G/7335/VIRTUALNI-HOSPITACE-%C2%80%EF%BF%BD-ANG-

LICKY-JAZYK-BLOGGING.html/


