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9.7  Zeměpis: Teplá a studená fronta aneb jak rozvíjet 
kompetenci k učení v zeměpise

Moderní kurikula ve světě i u nás zdůrazňují význam kompetence k učení 
v kontextu kvality výuky (viz např. zakotvení v rámcových vzdělávacích 
programech v ČR). Kompetence k učení je takříkajíc vlajkovou lodí pro 
všechny vzdělávací snahy, neboť bez ní by ztratily smysl. Pro učitele i pro 
výzkumníky je důležité vědět, jakými komponenty a charakteristikami 
disponuje výuková situace, která podporuje kompetenci k učení a jak 
tyto situace v zájmu kvality výuky optimalizovat. Kvalita výuky je závislá 
na kvantitě a kvalitě dostupných příležitostí k učení. V užším vymezení 
mají příležitosti k učení povahu výzvy, která podněcuje žáky k tomu, aby 
se zabývali učivem (resp. učebními úlohami) (Najvar et al., 2011, s. 91). 

V našem přístupu na výuku nahlížíme z hlediska určitých situací a jejich 
charakteristik, které mají potenciál kompetenci k učení rozvíjet. Kompe-
tence k učení je z našeho pohledu nejvyšší cílová úroveň, které by mělo 
být dosaženo prostřednictvím „širokého“ transferu z více dílčích situací 
při práci žáka s obsahem. Právě prostřednictvím činnosti žáka s obsa-
hem je možné zkoumat příležitosti k učení a jejich potenciál rozvíjení 
kompetence k učení. Sledujeme ty příležitosti, ve kterých by výukové 
situace měly být z pohledu kompetence k učení rozvíjející, a s ohle-
dem na kompetenci k učení bude také navržena alterace. Z hlediska 
potenciálu rozvíjet kompetenci k učení ve výuce zdůrazňujeme přede-
vším: (a) nabývání znalostí, (b) konceptualizaci, (c) žákovské zkoumání 
a (d) metakognice, řízení učení a motivaci.11 

Podle Rheinberga a Vollmeyerové (2000) jsou pro rozvíjení kompetence 
k učení nezbytné vyšší kognitivní procesy a metakognice. Z toho vyvozu-
jeme, že dostupnost příležitostí k učení se ve výuce odvíjí od komplexi-
ty učebních úloh řešených žáky – náročnější učební úlohy mohou spíše 
podporovat vyšší kognitivní procesy a metakognici. Překážky v rozvíjení 
kompetence k učení jako multidimenzionálního konstruktu souvisí s je-
jím nejednoznačným vymezením (Black et al., 2006). Pokud chceme 
pracovat na rozvíjení kvality výuky prostřednictvím příležitostí k učení, 
neobejdeme se bez výzkumného nástroje, který by umožnil a usnadnil 
reflexi učitelovy výuky (s ohledem na optimalizaci výukových situací 
z hlediska kompetence k učení). Takové nástroje vznikají nejčastěji v du-
chu reflektivní praxe (Korthagen et al., 2011). Na principu reflektivní pra-
xe pracuje i metodika AAA (viz Kapitola 8.1), která může být využívána 
jak výzkumníky, tak i učiteli s cílem zlepšení kvality výuky. 

Z pohledu metodiky AAA je rozvíjení kompetence k učení na třetí (nejvyš-
ší) úrovni práce žáka s obsahem, která předpokládá abstraktní myšlení 
žáka. První úroveň je prosté naučení se pojmům, dosažení druhé úrovně 
značí porozumění konceptům v kontextu příslušného vyučovacího před-
mětu a teprve třetí úroveň je přesahem k obecným kompetencím, tedy 

11 Vycházíme z kategorií kompetence k učení, které definuje Rámcový vzdělávací pro-
gram pro základní vzdělávání (Rámcový vzdělávací …, 2007) a dále je specifikuje pří-
ručka Výzkumného ústavu pedagogického (Klíčové kompetence …, 2007). 

Kompetence 
k učení je takřka 
vlajková loď 
vzdělávání 

Prostřednictvím 
rozboru činnosti 
žáka s obsahem 
lze zkoumat 
příležitosti 
k učení

Pro rozvíjení 
kompetence 
k učení jsou 
nezbytné vyšší 
kognitivní procesy 
a metakognice
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i ke kompetenci k učení. Výše zmíněné obecné kategorie AAA jsou urče-
né k posuzování kvality situací výuky z hlediska spojení mezi rozvojem 
klíčových kompetencí a osvojováním učiva. My jsme je v tomto textu do-
plnili o dílčí kategorie, které jsou navrženy s částečnou oporou v termino-
logii RVP a umožní nám posuzování kvality podrobněji právě z pohledu 
kompetence k učení. 

Náš způsob diferenciace a operacionalizace obecných kategorií do kon-
krétnějších subkategorií považujeme za princip, který lze uplatnit i v ji-
ných obdobných případech. Zachováváme původní rozsah kategorie, ale 
v jeho rámci zaměřujeme pozornost na některé vybrané aspekty a sou-
vislosti, které nás zvlášť zajímají s ohledem na zvolený cíl. To znamená, 
že při interpretacích nepřesahujeme za hranice příslušné kategorie, ale 
pouze uvnitř ní jemněji významově diferencujeme, anebo zdůrazňujeme 
některé momenty reality, k nimž kategorie odkazuje. Operacionalizaci 
kategorií použitých v AAA pro posuzování kvality situací výuky z pohledu 
kompetence k učení prezentuje (viz Tabulka 9.7.1).

Výuková situace byla analyzována z pohledu kompetence k učení pro-
střednictvím těchto kategorií: (a) nabývání znalostí, (b) konceptualiza-
ce, (c) žákovské zkoumání a (d) metakognice, řízení učení a motivace.12 
Popis jednotlivých kategorií představujeme v Tabulce 9.7.2. Označení 
kvality (+ nebo −) v polích tabulky je pouze orientační pomůckou, jejíž 
váha závisí na kontextu, není tedy normativem použitelným za všech 
okolností.

Tabulka 9.7.1  
Operacionalizace kategorií pro posuzování kvality situací výuky 
z pohledu kompetence k učení 

Situace

základní 
pojmy nebo 
dovednosti

analýza a porozumění 
obsahu

zobecňování 
aplikace 

a metakognice Naléhavost 
alterací

nabývání 
znalostí konceptualizace žákovské 

zkoumání

metakognice, 
řízení učení 
a motivace

selhávající − − − − +++

nerozvinutá + − − − ++

podnětná + + + nebo − − +

rozvíjející + + + + −

12 Nabývání znalostí (a) spadá do kategorie základní pojmy nebo dovednosti; konceptu-
alizace (b) a žákovské zkoumání (c) se v AAA společně řadí do kategorie analýzy a po-
rozumění obsahu, a konečně metakognice, řízení učení a motivace (d) je synonymem 
pro kategorii zobecňování, aplikace a metakognice v AAA. 

Kompetenci 
k učení opera-
cionalizujeme 

do čtyř  
subkategorií
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Tabulka 9.7.2  
Indikátory pro kompetenci k učení

Nabývání 
znalostí

•  vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, 
propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení

•  získané informace chápe včetně souvislostí a vysvětlí je (formuluje 
hlavní myšlenku, vyjádří vlastními slovy obsah získaných informací 
i jejich význam)

• aktivně žádá objasnění souvislostí s něčím, co je mu již povědomé

Konceptualizace
•  operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí 

věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých 
vzdělávacích oblastí

Žákovské 
zkoumání

•  samostatně pozoruje, interpretuje a experimentuje fakticky nebo 
v představách, zvažuje souvislosti, získané výsledky porovnává, 
kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Metakognice, 
řízení učení 
a motivace

•  poznává smysl a cíl učení, kriticky zhodnotí výsledky svého učení 
a diskutuje o nich

•  vysvětlí smysl toho, proč si osvojuje a zpracovává různé druhy 
poznatků a dovedností a jak by se daly využít v jeho dalším studiu

•  rozpozná překážky a problémy v učení, diskutuje o nich a takové 
rozhovory sám iniciuje

•  identifikuje vlastní chybu a zjistí její příčinu, nevnímá ji jako selhání 
a ostudu, nenechá se jí odradit, ale rozpozná v ní příležitost k učení 
a přijímá podporu, rady, zpětnou vazbu i kritiku a vytvoří plán 
dalšího zlepšování

•  vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody 
a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení

•  pozná, kde je pro učení vhodné spolupracovat a komunikovat, 
a kdy se naopak izolovat

• prokazuje zájem o učení 

9.7.1 Anotace

Kontext výukové situace – cíl, téma, návaznost obsahu

Na tomto místě prezentujeme analýzu výukové situace z hodiny země-
pisu13 z pohledu kompetence k učení. Vyučovací hodina v 8. ročníku 
na 2. stupni základní školy byla věnována tématu Teplá a studená fronta. 
Přestože výukovou situaci považujeme za příklad dobré praxe, je možné 
navrhnout její alteraci, která by mohla přispět k rozvíjení kompetence 
k učení. Vyučovací hodina byla pokračováním učiva o podnebí o vzducho-
vých proudech na území České republiky. Cílem analyzované situace byl 
výklad nového učiva Teplá a studená fronta.

Didaktické uchopení obsahu a činnosti učitele a žáků 

Učitelka promítá obrázky Vertikální řez teplou a studenou frontou (viz 
Obrázek  9.7.1 a Obrázek  9.7.2) a věnuje se výkladu nového učiva. 
Nejprve slibuje jednodušší snímek z učebnice a jeho pozdější doplnění 
obrázkem odbornějším, protože si je vědoma složitostí tématu učiva – 
učivo o frontách si žáci hůře představují. Také si uvědomuje, že musí 
nejprve zopakovat působení tlaku (žákům říká, že je to po zkušenostech 
z minulých let). Žáci naslouchají výkladu učitelky a reagují na otázky. 
Mají k dispozici učebnici i atlas.

13 Videozáznam rozebírané vyučovací hodiny byl pořízen v rámci Videostudie matematiky 
a přírodních věd TIMSS 1999, kterou v České republice realizoval Ústav pro informace 
ve vzdělávání (podrobněji viz Mandíková & Palečková, 2007).

Tématem hodiny 
byla teplá 
a studená fronta

Učitelka si je 
vědoma složitosti 
tématu učiva
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10:55 – 14:23 
U: (…) Jaký je chladný a jaký je teplý vzduch, co 
se týká působení tlaku na povrch Země. (…) Co 
jsme říkali v minulé hodině?
ŽŽ: Je těžší.
U: Výborně, působí větším tlakem a je těžší. 
Teplý vzduch, Kubo?
Ž: Menším tlakem a je lehčí. 

Obrázek 9.7.1 Vertikální řez teplou 
frontou (ilustrace)

Komentář: Učitelka svými otázkami ověřuje žákovské porozumění dříve zavedeným 
pojmům, které se patrně podle její pedagogické zkušenosti žákům často pletou. Sleduje 
pojmové přiřazení chladný (vzduch) těžší a teplý (vzduch) lehčí. Z odpovědí se zdá, že žáci 
nemají zatím s tímto přiřazením problém; přinejmenším ti z nich, kteří správně odpověděli.

U: Dobře. (…) Nad Českou republikou se 
nachází chladný vzduch, od západu k nám 
proudí vzduch teplý. Zkuste z obrázku 
[[Obrázek 9.7.1]] usoudit, co se bude dít. (…) 
Ž: Budou se smíchávat ty
U: Nebudou, pozor. Ten je těžký, drží se víc při 
Zemi, teplý je lehčí.
Ž: To bude ta, že bude na horách tepleji než…
U: To je zas něco jiného ještě. Není to vidět 
těma šipkama? K čemu dojde?
Ž: Že studený vzduch jde navrch?
U: Když je těžký, půjde studený navrch?
ŽŽ: Ne dolů.

Obrázek 9.7.2 Vertikální řez studenou 
frontou (ilustrace)

Komentář: Série nesprávných odpovědí vypovídá o tom, že žáci si sice pamatují určité 
prvky učiva, resp. pojmy, ale nezasazují je do správných myšlenkových souvislostí tak, 
aby se mohli opřít o vyplývání jedné znalosti z druhé. První překážka porozumění je 
spojena s nesprávnou intuicí, že vzduchové vrstvy se smíchávají. Žáky k tomu zřejmě 
svádí představa, že vzduch je „řídký“. Druhá nejasnost je spojena s tím, že do tématu 
o teplé a studené frontě žáci nesprávně vřazují téma inverse jako meteorologického 
jevu. Třetí nejasnost vyjádřená nesprávnou úvahou, že studený vzduch stoupá, je spíše 
logické povahy, nikoliv otázkou samotné znalosti.

 
U: (…) Takže jdeme na to ještě jednou [ukazuje ukazovátkem na obrázku]. 
(…) No, a jestliže se teplý vzduch dostává do vyšších sfér atmosféry, co se asi bude 
dít s vodními parami, které obsahuje? 
Ž: Začnou vznikat srážky.
U: Výborně. Ochladí se tento vzduch a dochází ke srážkám. 

 
Komentář: V reakci na žákovskou odpověď zde učitelka opomíjí příležitost ponechat 
žákům prostor k uvažování nad souvislostí mezi jevy. Místo toho volí cestu “odcizeného 
poznávání”: souvislost mezi pohybem teplého vzduchu do vyšších vrstev atmosféry, jeho 
ochlazením a vznikem srážek bez dalších dotazů říká žákům sama. Obvyklým důvodem 
tohoto pedagogického jednání bývá nedostatek času.

 
U: Postup teplé fronty 
je poměrně pomalý. (…) Opačně vezmeme chladnou, studený vzduch, studenou 
frontu [promítá Obrázek 9.7.2]. Nad naším územím se nachází vzduch teplý, čili lehký. 
Od západu proudí vzduch studený se svojí studenou frontou. Přijde na to někdo, co se 
bude dít dál v atmosféře?
Ž: Ten studený vzduch se vtlačí pod ten teplý.
U: Výborně, ano. Vidíme to naznačeno i těmi šipkami (…)

Pohled do výuky 9.7.1. V zeměpisu o teplé a studené frontě
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9.7.2 Analýza

Strukturace obsahu – rozbor s využitím konceptového diagramu 

Učivo o atmosférických frontách navazuje na učivo o působení atmosfé-
rického tlaku. Naše analýza se zaměřuje na potenciál, který žákům vý-
uková situace nabízí z hlediska kompetence k učení. Učitelka se snažila 
předat nové znalosti prostřednictvím učiva, které už žáci znají (otázka 
na tlak v úvodu situace). Přestože šlo o výklad učiva nového, pokoušela se 
žáky aktivně zapojit. Pracovala s názornou ukázkou (viz Obrázek 9.7.1 
a Obrázek 9.7.2), podporovala žáky (Zkuste se soustředit…) a snažila se 
je trpělivě navádět (Není to vidět těma šipkama?). Když viděla, že žáci ne-
porozuměli, snažila se jim znovu pomoci obrázkem a otázky opakovala.

Z konceptového diagramu viz Obrázek 9.7.3 lze interpretovat propojení 
mezi tematickou a konceptovou vrstvou, o které vyučující usilovala. Zá-
roveň je z něj patrné, že v tematické vrstvě nedošlo v původní výuce k bo-
hatší vlastní aktivitě žáků, která je navrhována v alteraci (viz níže). Chybí 
zde totiž otázky, které zakládají vlastní žákovskou aktivitu při hledání 
a zdůvodňování hlubších souvislostí mezi sledovanými atmosférickými 
jevy. Proto ani vazba na kompetenční vrstvu není výrazná.

Obrázek 9.7.3 Konceptový diagram výukové situace – Zeměpis: Teplá a studená fronta…

Učitelka se 
pokoušela žáky 
aktivně zapojit

Chybí otázky 
podporující 
žáky při hledání 
hlubších 
souvislostí
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Rozbor transformace obsahu s výhledem k alteraci 

Zkušená učitelka rozpoznala miskoncepci, kdy bylo zřejmé, že žáci 
ke správné odpovědi nesměřují a jejich pojetí je nepřesné. Hned na chy-
bu upozornila: Ž: Budou se smíchávat ty U: Nebudou, pozor. Ten je těžký, 
drží se víc při Zemi, teplý je lehčí nebo U: Když je těžký, půjde studený 
navrch? … Takže jdeme na to ještě jednou …. Je patrné, že její reakce 
vycházely z praxe – věděla, že žák míří špatným směrem a neporozuměl, 
jak funguje působení tlaku, jehož pochopení je pro toto učivo klíčové. 
S tímto miskonceptem měla učitelka již zkušenosti z minulosti a sama 
to před výkladem zmiňuje.

Výukovou situaci jsme z pohledu kompetence k učení analyzovali pro-
střednictvím (a) nabývání znalostí, (b) konceptualizace, (c) žákovského 
zkoumání a (d) metakognice, řízení učení a motivace. 

9.7.3 Alterace

Posuzování kvality výukové situace 

Na úrovni nabývání znalostí učitelka směrovala žáky k třídění informa-
cí a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace vedla žáky 
k tomu, aby je efektivně využívali v procesu učení. Na žáky byly kladeny 
požadavky tak, aby získané informace nejen pochopili, ale také částeč-
ně vysvětlili vlastními slovy. Příležitost k učení prostřednictvím postupné-
ho rozvoje vlastního uvažování zde nebyla dostatečně využita – učitelka 
mohla dát žákům více prostoru k vysvětlení jevů vlastními slovy (jako 
v případě vzniku srážek). Nové učivo by se dalo také více promítnout 
do kontextu s reálným životem (počasí jako jev kolem nás) a propojit 
do souvislostí (např. přestože v úvodu hodiny řeší v křížovce pojem okluz-
ní fronta, už se pojem nepromítne do nového učiva, přestože s ním bez-
prostředně souvisí).

Na úrovni konceptualizace žáci operovali s obecně užívanými termíny, 
znaky a symboly, uváděli věci do souvislostí a propojovali do širších celků 
poznatky z různých vyučovacích předmětů (fyzika). Ve výukové situaci 
však zcela chybělo žákovské zkoumání a s ním spojená kognitivní aktivi-
zace. S ohledem na možnosti, které k němu toto téma nabízí, to považu-
jeme za problematický moment výuky. 

Nejvyšší úroveň se do výuky promítla jen částečně, protože zde nebyla 
zastoupena samotná metakognice – učitelka se spokojila se správnou 
odpovědí žáka, už však netrvala na jejím zdůvodnění. Zejména však chy-
běla metakognice vlastního postupu při myšlení nebo učení. Řízení učení 
i motivace žáků se do výukové situace promítla. Žáci viditelně projevovali 
svůj zájem o učení. Také proto, že je učitelka (v průběhu celé vyučovací 
hodiny) vhodně motivovala a trpělivě povzbuzovala.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o výklad nového učiva, bylo by překva-
pivé, kdyby se všechny požadované kategorie z pohledu kompetence 
k učení do výuky promítly. Cíle na úrovni rozvíjení kompetence k učení 
bylo dosaženo z větší části, a proto situaci hodnotíme prostřednictvím 
výše uvedené operacionalizace jako podnětnou (viz Tabulka 9.7.1).

Učitelka 
rozpoznala 

miskoncepci

Příležitost 
k učení nebyla 

dostatečně 
využita

Chybělo žákovské 
zkoumání 

Situaci 
hodnotíme jako 

podnětnou
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Návrh alterace a její přezkoumání 

Při analýze situace jsme usoudili, že do situace se dostatečně nepromí-
tlo žákovské zkoumání a metakognice. Z výše uvedené ukázky je pa-
trné, že žáci mají problém s učivem týkajícím se působení tlaku, které 
je pro pochopení problematiky atmosférických front klíčové. Z pohledu 
metakognice jako zlepšující alteraci navrhujeme upravit otázky, které by 
učitelka mohla pokládat například takto:
• Zdůvodněte, proč studený vzduch nemůže stoupat vzhůru?
• Zdůvodněte, proč teplý vzduch nemůže klesat k zemskému povrchu?
• Jak je možné, že začnou vznikat srážky?
• Jak jsi přišel na to, že vzduch studený se vtláčí pod vzduch teplý?

Otázky by se daly také více zaměřit na porovnání teplé a studené fron-
ty, což by podpořilo žákovské zkoumání. Učitelka mohla žáky rozdělit 
do skupin, promítnout oba obrázky najednou, aby žáci mohli zkusit po-
psat rozdíly mezi studenou a teplou frontou a aby si lépe ujasnili rozdíly 
mezi těmito jevy. Učitelka mohla na tabuli vytvořit jednoduchou tabulku 
(viz  Tabulka 9.7.3), zaměřenou právě na porovnání obou front s ohle-
dem například na to: (a) co se děje při postupu fronty, (b) jak rychle 
fronta postupuje, (c) jaké přináší srážky a (d) jaký tlak působí. Žáci by ji 
společně vyplnili (rozhovor se třídou nebo práce ve skupinách), konfron-
tovali svá řešení a tabulka by posloužila i jako přehledný zápis. 

Možná by byla i ukázka s dvěma nafukovacími balonky. Byli by vybráni 
dva žáci dobrovolníci a jeden by představoval vzduch teplý (červený ba-
lonek) a druhý studený (modrý balonek). Třída by po výkladu měla oba 
žáky navádět, co v případě teplé a studené fronty bude probíhat a své 
odpovědi umět zdůvodnit. 

Tabulka 9.7.3  
Návrh tabulky k porovnání teplé a studené fronty 

Fronta
Co se děje 
při postupu 
fronty?

Rychlost  
(pomalá x rychlá)

Srážky
(trvalejší x silné přeháňky)

Tlak  
(nízký x vysoký)

Teplá
Studená

Prezentovaná situace byla vyhodnocena jako podnětná. Alterace byla 
navržena v souladu s posílením činností souvisejících s žákovským zkou-
máním a metakognicí. Cíl výukové situace však zůstal zachován. Bylo 
poukázáno na klíčovou roli učitele ve vytváření příležitostí k rozvíjení 
kompetence k učení ve výuce. Navržená alterace může být problema-
tická oproti původní verzi svou časovou náročností ve vyučovací hodině.

Závěrem

V obecném pohledu by alterace ve výuce měly ideálně vést ke změnám 
ve způsobu jakým učitel: (a) tvoří učební úlohy, (b) provází žáky při jejich 
řešení a (c) poskytuje jim zpětnou vazbu k úspěšnému a motivujícímu 
učení (viz Kapitola 8). Ve výše uvedeném rozboru vybrané části výuky se 

Navrhujeme 
více se zaměřit 
na porovnání 
front

Alterace je 
časově náročnější
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prokazovalo, že tyto změny by v dané situaci byly potřebné a prospěšné 
pro žáky s ohledem na rozvíjení jejich kompetence k učení. Náš návrh 
alterace kromě toho poskytuje názornou ukázku didaktického myšle-
ní, které se pohybuje na spojnici mezi náhledem na obsah a na různé 
úrovně cílů, jichž má výuka dosahovat. Zde jsme se soustředili na vztah 
mezi učivem o atmosférických frontách, resp. o působení atmosférické-
ho tlaku, oborovými cíli geografie a dílčím nad-oborovým cílem: rozvíjet 
kompetenci k učení. Věříme, že na základě popsaného postupu můžeme 
odhalit potenciál realizovaných, případně i plánovaných situací pro rozví-
jení kompetence k učení. 
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