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18  Staroorientální civilizace – přírodní podmínky 
a rozvoj zemědělství

 Petr Koubek a Kateřina Bártová

Výuková situace, které se budeme v této kapitole věnovat, je částí několikahodi-

nového výukového bloku dějepisu, tematicky vymezeného učivem o staroorien-

tálních civilizacích a prvních státech. V  ZŠ, která umožnila výuku zaznamenat, 

učitelé dějepisu vybírají jako ukázkový staroorientální státní útvar městské státy 

v Mezopotámii. Žáci jsou seznámeni s odlišnostmi starověkých civilizací v orien-

tu a na západě (klasické Řecko a Řím). Následuje práce s tématy života v Mezo-

potámii a jeho kulturními přesahy, včetně umění a náboženství. 

Škola dle ŠVP vymezuje pro výuku v šestém ročníku, včetně starověkých civilizací, 

výchovné a vzdělávací strategie zaměřené více na samostatnou práci žáků s textem. 

Má to opodstatnění ve zkušenosti učitelů druhého stupně zdejší ZŠ o velmi nízkých 

schopnostech žáků samostatně pracovat s  texty. Výuková situace prezentovaná 

v příspěvku kombinuje právě jádrové učivo
1
 (přírodní podmínky života ve starově-

ké Mezopotámii a jejího rozvoje) a kompetence k učení a řešení problémů při sa-

mostatné práci s texty. Protože se v případě zkoumané ZŠ jedná o školu orientující 

se na individuální potřeby žáka, a tudíž o „smysluplnou školu“ (vize školy obsažená 

v názvu ŠVP), postup učitelů a žáků ve výuce se řídí principem step by step; uči-

tel se při fázování a určování tempa výuky řídí tím, do jaké míry žáci samostatně 

zvládli krok (učební úlohu) předcházející. Ředitel školy též vede učitele ke zpětné 

vazbě vůči žákům na základě detailního plánu učení – vývojových kontinuí poža-

dovaných dovedností a znalostí žáků.

Výuka humanitních vyučovacích předmětů transformuje pro žáky obtížné koncep-

ty a vztahy: cílem v konceptuální rovině je totiž osvojení kulturně a odborně při-

jímané interpretace, v případě historie pak interpretace období a vztahů převážně 

(zejména pro žáky) dávno minulých, od nichž má již odborná i laická komunita ta-

kový odstup, aby je bylo možno zkoumat s nadhledem historické vědy. Učivem jsou 

tedy převážně nehmatatelné koncepty – interpretace, odborná shoda na něčem, co 

je žákům převážně nepřístupné v jejich žitém světě. To je samo o sobě komplik-

ací. Nesnadný transfer dále umocňuje jazyk dané vědy, který částečně proniká do 

1 ŠVP: Žák objasní význam zemědělství, dobytkářství pro lidskou společnost. Žák rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vzni-
kem prvních velkých zemědělských civilizací.
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didaktických pomůcek, včetně učebnic. Abstraktní pojmy a vztahy jsou totiž v uči-

vu dále porovnávány, je od nich abstrahováno a vytvářejí se další nadřazené kon-

cepty a vztahy. Didaktická transformace učiva dějepisu by se obzvláště v takovéto 

škole měla ubírat „zlatou střední cestou“ učitelem vědomě určované a dodržované 

nutné míry simplifikace. Učitel se ale při zjednodušování musí dokázat vyvarovat 

utváření či upevňování miskoncepcí. Zároveň musí vyvažovat mezi individuálním 

ohledem na konkrétního žáka a potřebami učení v rámci celého třídního kolektivu 

a v rámci školy (dílčí očekávané výstupy vyučovacích předmětů v daném ročníku 

v učebních osnovách ŠVP).

Inkluzivní, na žáka orientovaný postup výuky, komplikují již zmíněné abstraktní, 

žákům vpravdě cizí texty, které tvoří velkou část opory pro jejich učení. Doved-

nosti žáků pozorně číst, porozumět čtenému a zařazovat pochopené do vlastního 

světa a vlastních struktur poznání je tedy legitimním cílem výuky dějepisu, který si 

škola stanoví. V tematickém bloku výuky, z nějž vybíráme ukázku, proto zkušená 

učitelka zkouší vést výuku jak s cílem transformovat učivo o staroorientálním světě 

ve znalosti žáků, tak s cílem naučit je využívat při učení myšlenkovou mapu jako 

jednu z běžných metod práce s textem při učení.

Konkrétní třída

Je to třída málo početná, má 19 žáků; většina „šikovnějších“ žáků z pátého roční-

ku přešla na víceletá gymnázia. Ve třídě má většina žáků diagnostikované poru-

chy učení nebo chování a také „běžní žáci“ mají kázeňské problémy. Byl zaveden 

preventivní plán podpory implementovaný ve spolupráci s partnerskou organiza-

cí. Tři žáci mají výrazné vzdělávací problémy – ve většině vyučovacích předmětů 

jim hrozí přes veškerou poskytnutou pedagogickou podporu nedostatečné. Jeden 

z nich přechází na jinou ZŠ. Dva žáci mají individuální vzdělávací plán.

Výuka zaznamenaná na video ukazuje obtíže postupu učitelky při takové transfor-

maci: vyučovací tempo musí podle možností žáků a jejich učebních předpokladů 

přizpůsobovat – jedná se tedy o výuku, která postupuje vpřed jen po velice malých 

krůčcích. Aby učitelka mohla s čistým svědomím říci, že je daný krok žáky zvlád-

nutý, musí věnovat úsilí monitorování jejich činnosti a zpětné vazbě. Takto pomalá 

a rozfázovaná výuka je náročná jak na pozornost učitele, tak žáků. Výuku proto 

učitelka musí zastavovat a vyžadovat pozornost žáků, což činí vcelku rutinně.

Takováto výuka může pozitivně ovlivnit výsledky učení žáků nejen v dějepisu. Jak 

uvádí daná učitelka jinde (Koubek, 2016), vyžaduje to ale zvláštní nastavení týmu 
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pedagogů dané školy a jejího vedení – kulturu a klima vzájemné podpory, respektu 

k individuální práci a přesvědčení učitelů, ale také ke společným výchovně vzdělá-

vacím cílům školy, charakteru a cílům školou projektovaného kurikula (ŠVP).
2

18.1  Anotace

18.1.1  Kontext výukové situace – cíl, téma, návaznost obsahu

Situace, která je základem kazuistiky, je vybrána se souhlasem učitelky z výuky děje-

pisu, staroorientálních států v 6. ročníku „běžné“, ale inkluzivní základní školy v Pra-

ze. Jedná se o část třetí hodiny tematického bloku, v němž se učitelka a žáci zabývají 

Mezopotámií jako charakteristickou představitelkou staroorientálních států. Pozor-

nost kazuistiky se zaměřuje na druhou a třetí vyučovací hodinu bloku. Vyučovací 

hodiny bezprostředně následovaly a byly na video zaznamenány 15. 1. 2016.

Na začátku dvouhodinovky (druhé a třetí hodiny bloku) uvedla učitelka její cíl takto:

Dnes se budeme věnovat starověké Mezopotámii. Cílem naší hodiny je uvědomit si, jak lidé 

dokázali v té době už využít příležitostí, které se jim naskýtaly, a proč se také díky tomu mohla 

vyvinout tak významná civilizace, státy, které v Mezopotámii byly. A kromě tohoto cíle budeme 

mít ještě jeden cíl. A to naučit se vůbec pracovat s  textem, protože jak jsem viděla na  tom 

minulém úkolu, dělá vám to velikánské problémy. Spojíme tedy dva cíle, naučíme se něco 

o Mezopotámii a zároveň se naučíme, jak se učit, jak pracovat a jak číst.

Vyučovací hodina zaměřená na seznámení žáků s myšlenkovou mapou byla pod-

nětná spíše z obecně didaktického hlediska – učitelka krokovala výklad, řídila dis-

kusi a uklidňovala rozmíšky a občasný neklid plynoucí z různého tempa učení se 

různých žáků ve třídě. Učitelka mimo jiné upevnila u žáků pojmy mapa, myšlenka, 

myšlenková mapa a zavedla metaforu větvení myšlenek, které je zobrazeno větve-

ním v myšlenkové mapě.

Námi vybraná ukázka je ze třetí vyučovací hodiny, během níž žáci aplikují poznat-

ky o myšlenkové mapě při zápisu znalostí o Mezopotámii s oporou o vložený pra-

covní list v sešitě, který žáci obdrželi (obr. 18.1). Nejprve společně opakují výhody 

myšlenkové mapy pro učení. Učitelka shrne poučky z této části vyučovací hodiny 

v závěru, který je motivací pro úlohu, jež je hlavní součástí tohoto příspěvku:

Někomu myšlenková mapa vyhovuje, protože si zaznamenává učivo svým způsobem. Někomu 

ale naopak vyhovuje, když mu učitel zápis celý zpracuje a předá. Ale i vy zvažte to, že každý 

2 O nezbytnosti týmové spolupráce pro úspěch vzdělávání v obtížných podmínkách inkluze srov. Vítkovou (2013a, s. 56–60).
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učitel má jiný styl zápisu. Když se naučíte používat myšlenkovou mapu, budou pro Vás zápisy 

přehledné, protože budou stejné a budou opravdu odpovídat vašim potřebám. To zvažte.

V  prvních osmi minutách tedy učitelka věnuje čas důkladnému navázání 

na předešlou výuku.
3
 V dalších šesti minutách potom již probrané učivo společně 

zaznamenávají formou myšlenkové mapy do větve Mezopotámie – charakteristika.

Během všech zaznamenaných vyučovacích hodin opírala učitelka strukturu a prů-

běh hodiny o  powerpointovou prezentaci promítanou po celou dobu na plátno, 

na kterou často poukazovala. Dále byly využívány dvě učebnice dějepisu, s nimiž 

se pracovalo podle daného plánu, a připravený pracovní list, který naleznete v tom-

to textu na obrázku 18.1.

Obrázek 18.1. Pracovní list – „Myšlenková mapa“.

Vlastní vybraná výuková situace

Ukázka zahrnuje asi pět a půl minut z první třetiny třetí vyučovací hodiny bloku, 

které následují po opakování a navazování na předchozí výuku (časové údaje jsou 

uváděny v závorce). Ukázka dokumentuje obtížnost vyvozování, a tudíž pochopení 

3 Je to důležité, protože od předchozí vyučovací hodiny bloku uplynul z organizačních důvodů školy celý týden.
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pojmů logicky nadřazených konkrétnějším pojmům
4
 (zde vztahujícím se k přírod-

ním poměrům, které umožnily bezprecedentní rozvoj zemědělství a následně i celé 

civilizace starověké Mezopotámie) u této věkové skupiny žáků. Učitelka po zdán-

livě bezvýchodné diskusi dovede žáky k  vyhledávání vztahů pojmů konkrétních 

a nadřazených s využitím učebnicového textu.

Pohled do výuky 18.1

U: Nebudeme teď charakterizovat všechny staroorientální státy. Když jsme se z učebnice od Frause 
učili o Mezopotámii, čemu jsme se věnovali? Čím jsme se zabývali? Kterou oblastí?
Ž1: [chlapec v šedém v první řadě vpravo] Že byla mezi řekami?
U: Mhm, ano. A kdybych to chtěla nějak zobecnit?
Ž1: V povodí řek byla.
U: Že byla v povodí řek. A o čem to tedy bylo? Tohleto povídání? Čeho jsme si všímali? Byla to třeba 
věda, nebo to bylo zemědělství? Co to bylo?
Ž2: [chlapec v modrém v první řadě uprostřed se hlásí] Rozvoj zemědělství?
U: Ano. To tam byla důležitá jiná věc. Ano, mluvili jsme také o rozvoji zemědělství, ale ta důležitá 
věc (00:58) byla, že zemědělství mohlo vzniknout jenom díky něčemu [zdůrazňuje]. A tomu jsme se 
právě věnovali. Pojďme to pojmenovat. Také tam bylo, jestli je tam teplo, zima, sucho, vlhko… hory. 
Co tam je všechno?
Ž3: [žákyně v šedém v poslední lavici uprostřed] Doly…
U: Ano, hory, doly, černý les. Tak čemu jsme se to věnovali?
Ž4: [žákyně ve druhé řadě vlevo] Řekám?
U: No ano, ale k čemu to patří? Do jaké oblasti patří řeky?
Ž5: [chlapec v zeleném v první řadě uprostřed] Mezi řekami…
U: Mezi řekami, to jo, ale vy se pořád vracíte na to místo a já pořád říkám, to je pravda, ale kam to 
patří, do jaké oblasti? Když bych chtěla udělat novou větev od té Mezopotámie [mluví na chlapce 
Ž6, který se hlásí].
Ž6: [chlapec v černém ve druhé řadě uprostřed] Zemědělství? Pěstování v zemědělství?
Ž2: Práce!
U: Ano, pěstování, to je součást zemědělství, a já jsem říkala…
Ž7: [vpravo, nevím, který] Obchod!
U: Ano, máte pravdu, o zemědělství jsme mluvili. Já to zopakuju pro všechny, kdo to ještě 
nestihli. Ano, zemědělství patří do té oblasti, ale je právě důsledek [zdůrazňuje] toho, že tam v té 
Mezopotámii něco bylo. (01:54)
Ž8: [žák ve třetí řadě uprostřed] No že bysme udělali práci s tou mapou a pak to rozšířili takhle 
[gestikuluje rukama do šířky].
U: No to uděláme určitě do šířky, ale já bych teď potřebovala dát nadpis té větvi, abych do mapy 
mohla zapsat vše, co jste teď řekli.
Ž9: [v krátkém tričku ve druhé řadě vpravo, urputně se hlásí] Rozvoj!
U: Pozor, pod ten rozvoj by asi patřilo zase úplně všechno. Skoro.
Ž1: Může to bejt strava nebo stravování? Něco takového?
U: Ano, ale to je opět jen důsledek toho zemědělství. Asi nám to teď nejde takto z hlavy. Vy všichni 
totiž říkáte už ty podrobnosti. A to je to, co jsem říkala, že účelem té mapy je naučit vás zobecňovat. 
(02:38) Můžeme si pomoci [ukazuje na plátno, kde je větev MM „informační zdroje“, viz obr. 18.1]. 
Zkusíme vzít tu druhou učebnici, kterou máme na prezentaci uvedenou jako zdroj. Takže já Vás 
poprosím, abyste si je rozdali [chlapci z prostředních lavic jdou dobrovolně rozdávat učebnice].
U: Na kterých stranách najdeme o Mezopotámii? [žáci to mohou vidět na plátně] Natálko.
Ž10: [Natálka, žákyně v první řadě vlevo] Padesát tři až šedesát.

4 Srov. abstrakce a generalizace (Janík et al., 2013, s. 229).



340

U: Ano, na stranách padesát tři až šedesát. Kluci, hned to najdeme! [dvakrát zatleská směrem 
k chlapcům vpravo] Kterou stranou asi začneme?
Ž11: [v modrém, druhá řada vpravo] Padesát tři!
U: No jasně! Tak si nalistujte stranu 53. [a jde k dívkám v levé části třídy, kontroluje letmo, kterou 
stránku nalistovaly]
Jedna z nich (Ž12): Můžu to dělat perem?
U: Můžeš.
Ž13: [žákyně ve druhé řadě vlevo] A musíme?
U: Musíš jenom umřít. (03:32)
Ž6: [rozdávající] Paní učitelko, jedna chybí.
U: No byly na počet. Dám vám svoji. A komu chybí? Mohly byste se koukat do té jedné spolu, 
prosím? [k dívkám v poslední řadě uprostřed]
Ž6: Holkám. [ukazuje do zadní řady vpravo]
U: Tak, vidím, že už to máte. A zbytečně jsme se teď rozrušili. (03:56)
Ž1: Máme tam napsat zdroj?
U: Prosím vás, ten zdroj vás naučím, až dokončíme tu mapu. Pak ho tam uvedeme. A je to správná 
otázka, co jsi řekl, protože u každé práce musíme uvádět zdroje. Chválím!
Ž12: Je to tam totiž napsané [dívá se na promítací plátno].
U: Ano, je to napsané v prezentaci. A zdrojem bude teď tato učebnice. Na straně padesát tři 
se podíváme, jestli nám napoví, když je to zdroj informací, čím jsme se minulou hodinu, byť z jiné 
učebnice, zabývali. Jak je členěn text v učebnici? Jak poznáte, o čem je?
Ž14: [černé tričko, poslední řada uprostřed] Z nadpisu!
U: Ano, z nadpisu, výborně! A jakýpak tam máme nadpis?
Ž14: Je tam Mezopotámie.
U: Ano, to je celkový nadpis pro celou kapitolu. A dál?
Ž14: Přírodní podmínky. A zemědělství.
U: Přírodní podmínky, výborně, zemědělství je nadpis rámečku, ne v kapitole. Takže, věnovali jsme se 
minule přírodním podmínkám? Také jsme si říkali, jaké jsou tam řeky, jestli je tam teplo, sucho? Jsou 
to přírodní podmínky?
Ž2: Jo.
U: Tak, ano, učebnice tady napověděla. Vidíte, že zdroj informací je užitečná věc. Čili my si teď 
napíšeme: „přírodní podmínky (05:24)

Co ve výuce navazovalo:

V dalším průběhu hodiny již žáci pracovali s vypůjčenou „alternativní“ učebni-

cí a tam nalezené pojmy spojovali a hierarchizovali s využitím myšlenkové mapy. 

Učitelka nejprve vedla celou práci třídy frontálně, následně zadávala žákům úlohy 

zpracovat jednotlivé odstavce učebnicového textu týkající se (1) zavlažovacích sys-

témů; (2) druhů zemědělské výroby a (3) hlavních pěstovaných plodin v Mezopotá-

mii formou samostatných větví myšlenkové mapy. Reflexe probíhala opět v plném 

řízení učitelkou – žáci odpovídali, jaké nadřazené a méně abstraktní pojmy k sobě 

přiřadili. Učitelka výstup z diskuse zaznamenávala pro všechny viditelně na tabu-

li. V  závěru vyučovací hodiny dostali domácí úkol – zpracovat odstavec týkající 

se chovu zemědělských zvířat v Mezopotámii. Učitelka také připomíná, že v další 

vyučovací hodině budou pomocí myšlenkové mapy na velké plachty zpracovávat 

ve skupinách témata života v Mezopotámii a dějin těchto městských států.
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18.2  Analýza

Vyučovací mikrosituace zahrnuje část vyučovacího bloku, v němž se učitelka po-

kouší utvářet znalosti týkající se přírodních podmínek, které nastaly v oblasti Me-

zopotámie před zhruba 8 tisíci lety a urychlily vývoj oblasti směrem ke staroorien-

tálním státům. Vzhledem k požadavku Lee Shulmana, že případ vhodný pro učení 

se učitelů musí obsahovat nějakou kolizi a naznačovat jednu z řady možností, jak 

ji vyřešit (Shulman, 1996, s. 268), byla vybrána situace, v níž naráží učitelkou zvo-

lená vyučovací strategie na nedostatečné pochopení žáků, jak zaznamenávat učivo 

pomocí myšlenkové mapy – tato dovednost tvořila mj. další z didaktických cílů da-

ného bloku. V následujícím textu se pokusíme zrekonstruovat učitelčin plán, jeho 

potíže a jejich možná řešení. Nejprve musíme pátrat po obsahu, sémantickém zákla-

du výuky, jejž tvořily pojmy běžného života a hierarchické vztahy, jejichž utvoření 

bylo hlavním obsahovým cílem představované výukové mikrosituace (tematická, 

konceptová a kompetenční vrstva v hierarchickém modelu analýzy výuky; srov. Ja-

ník et al., 2013, s. 230–237). Dále se zaměříme na integritu dané situace a řízení 

učitelky. V závěru se pokusíme zamyslet nad různými alternativními vyústěními 

dané výuky a jejími alteracemi.

18.2.1  Tematická vrstva výuky (didaktického cíle)

V tematické rovině učitelka záměrně navazovala na znalosti prvouky a vlastivědy, 

částečně také na zkušenosti žáků s  obecnými fenomény, jež škola transformuje 

na přírodovědná fakta a znalosti žáků (srov. Slavík a Janík, 2007, zejm. s. 266–267): 

řeky, hory, počasí, srážky, teplota, záplavy, kanál, přehrada, pěstování obilovin, úro-

da, chov, rozvoj… Pojmy mají v žákovské mysli charakter spíše prekonceptů nebo 

spontánních pojmů (srov. Vygotskij, 2004).

18.2.2  Konceptová vrstva výuky (didaktického cíle)

Učitelčina strategie v dané situaci umožňuje navazovat na předchozí výuku: žáci 

mohou čerpat ze svých poznámek, a tak si upevňovat některé základní vztahy a fak-

ty (Slavík & Janík, 2007), které historiografie staví před žáka jako učivo o staroori-

entálních civilizacích. Cílem hodiny v konceptové, tedy oborově-obsahové rovině 

je propojit tyto znalosti s detailním poznáním přírodních podmínek a utvořit tak 

znalost novou: za určitých podmínek se v daném území mohla vyvinout nová for-

ma lidské pospolitosti: městský stát. Tyto výhodné přírodní podmínky lze vyme-

zit s  učitelkou takto: Vztahy mezi polohou, podnebím, schopností uměle zavlažo-

vat půdu a bezprecedentním rozvojem zemědělství v Mezopotámii, které umožnily 
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kulturní rozmach oblasti a vznik proslulé staroorientální civilizace. Toto vymezení 

tvoří základní koncept, který tvořil očekávaný a chtěný výsledek učení žáků, a tedy 

pedagogickou intenci dané mikrosituace.

Učitelka ve stejném vyučovacím bloku zavádí pro žáky novou strategii učení (práce 

s  textem, obecněji s  informacemi): záznam ve formě myšlenkové mapy. Učitelka 

upozorňuje, že se jedná o jednu z mnoha možných strategií učení v daném kontex-

tu: nová informace se před žáky klade v podobě mluveného a tištěného výkladu. 

Jeho samostatný záznam žákem mu umožní budoucí navracení k učivu, jeho osvě-

žení v paměti a další rozpracování – ve formě pro žáka srozumitelné, protože stojící 

na jeho vlastní, nikoliv učitelově mentální činnosti. Učební strategie je osvojová-

na postupně, formou diskuse, dále modelováním ze strany učitelky a postupnými 

pokusy o samostatný záznam. Ve zkoumané mikrosituaci učitelka již přistupuje 

k samostatné práci žáků s učebním textem, přičemž si vyhrazuje poslední slovo.

Role učitelky je tedy v této situaci významná ve smyslu poměrně detailního kro-

kování výuky a  monitoringu samostatné práce žáků, často formou přerušování 

práce a frontálního vyhodnocování krátkých kroků. Učitelka využívá svých zna-

lostí o  žácích a svých zkušeností a teoretických znalostí k  individuální podpoře 

těch ze žáků, o nichž ví, že budou mít problémy (srov. bytí s žákem, Píšová et al., 

2013, s. 32–34; znalost personální situace žáka, Vítková, 2013, s. 37). Krátké kroky 

umožňují učitelce postupně pomalu předávat moc ve výuce žákům; skutečně však 

postupuje obezřetně, aby bylo možné efektivně monitorovat práci a myšlení všech 

žáků: zprvu probíhá výuka frontálně, v následujícím postupu nechává více a více 

prostoru samostatné práci žáků; po každé úloze následuje společné zhodnocení 

formou frontální diskuse, kde žáci mají právo na zpětnou vazbu učitele a možnost 

vyslovit názory.

18.2.3  Kompetenční vrstva výuky (didaktického cíle)

Kompetencí, kterou mají žáci v průběhu výuky, jejíž součástí je i sledovaná mik-

rosituace, rozvíjet, je formulování složitějších myšlenek na základě pojmů a jejich 

vztahů logické nadřazenosti, časové následnosti a příčinnosti. Takovou generalizaci 

měli žáci zvládnout právě osvojovanou a trénovanou učební strategií myšlenkového 

mapování. Využitá strategie učení, myšlenková mapa, může tvořit kompetenci 

s možností transferu do jiných oblastí školního a také mimoškolního učení v přípa-

dě, že ji žák chápe jako příležitost k zpřehlednění a organizování učebních činností 

s konkrétním obsahem, což jim učitelka zdůrazňuje: bude to váš záznam učiva, bu-

dete mu rozumět, budete to mít přehledné a můžete se k němu vracet.
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Učitelka sděluje dále žákům, že specifický přístup k učivu – samostatný záznam 

s pomocí myšlenkového mapování – volí kvůli nim: výrok učitelky zaznamenaný 

na začátku sledovaného vyučovacího bloku – zjistila jsem, že neumíte dobře číst, 

svědčící o její obeznámenosti s učebními možnostmi žáků: strategie tedy není vy-

tržena ani násilně vkládána, ale vyplývá ze zjištěných potřeb žáků a má motivační 

spíše než demotivační potenciál. 

Učitelka kvůli posilnění pochopení smyslu myšlenkového mapování žákům na za-

čátku bloku prezentuje ukázky hotových myšlenkových map z celé řady vyučova-

cích předmětů a diskutuje o nich.

18.2.4  Diskuse integrity výukové situace z hlediska cílů  
a zvoleného postupu

Nesporným pozitivem zhlédnuté výuky je, že skutečně směřuje k  cíli stanove-

nému učitelkou (a ŠVP). Při opakovaném používání myšlenkové mapy se mohou 

dobře utvořit nejen znalosti žáka o nadřazenosti pojmů a jejich logice a vztazích, 

ale také se může dobře osvojit metoda práce; která, jak bylo učitelkou zmíněno, 

se může mnohým hodit jako opora v jejich učení – vlastní, žákem zvolený postup/

strategie učení. 

Na základě diskusí s učitelkou je patrné, že tento její postup vychází z  reflekto-

vané zkušenosti: myšlenkové mapování je často volená žákovská učební strategie 

na druhém stupni této základní školy. Řada žáků ji využívá spontánně, a to „nejen 

v dějepisu“.

Nástrahy a rizika vybraného postupu vnímáme již ze samotného videozáznamu: 

tempo výuky je velmi zatíženo učením se metody (modelováním); má vliv na kázeň 

a soustředění žáků – vyžaduje u učitele značnou míru expertních znalostí (srov. Pí-

šová et al., 2013) a rejstříky adaptivních rutin a postupů k řešení situací, které při-

náší postup vyučování. Je zjevné, že na straně některých žáků hrozí instrumenta-

lizace myšlenkového mapování (vnější napodobování určitých naučených úkonů) 

bez pochopení jeho podstaty, tedy projekce konceptů a vztahů podle nadřazenosti, 

příčinné nebo časové návaznosti apod.

Samotná výuková situace vyjevuje postupné přicházení učitelky na to, že žáci mají 

bazální obtíže v orientaci v učebnicovém textu, nejsou na stejné úrovni zapojeni 

do činnosti, nejsou vybaveni pomůckami a podobně. Zejména ale zjišťuje, že nejsou 

vybaveni dostatečně slovní zásobou abstraktních výrazů – nemají ani kapacitu k vy-

tvoření nadřazeného pojmu (přírodní podmínky) z  jednotlivých pojmů/a  výrazů 
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běžného života (řeky, počasí…). Během sledu událostí vnímáme, že žáci v daný mo-

ment rychle přestali hledat požadovanou znalost a zkoušeli jinou strategii, jak se 

z  nastalé diskomfortní situace „vykroutit“: náhodné zkoušení z  kontextu zjevně 

nesouvisejících odpovědí. O tom svědčí zachycené odpovědi žáků v diskusi jako: 

„zemědělství“, „strava, stravování“, „rozvoj“ apod., které znamenaly nekonzistent-

nost se zadaným úkolem, ale šíře asociativně vzato do hledaného okruhu pojmů 

„o Mezopotámii“ či „o staroorientálních civilizacích“ bezpochyby náležejí. 

Učitelčina schopnost efektivní reflexe v akci jí v dané situaci umožnila poskytovat 

žákům skutečnou, ne-formální zpětnou vazbu (srov. Šeďová, Švaříček, & Šalamou-

nová, 2012) určenou jak konkrétním odpovídajícím žákům, tak celé třídě: „Pozor, 

pod ten ‚rozvoj‘ by asi patřilo zase úplně všechno“; „Ano, ale to (‚strava, stravování‘, 

pozn. Koubek) je opět jen důsledek toho zemědělství. Asi nám to teď nejde takto 

z hlavy. Vy všichni totiž říkáte už ty podrobnosti. A to je to, co jsem říkala, že úče-

lem té mapy je naučit vás zobecňovat.“ Zpětná vazba je na tomto místě zcela ne-

zbytná – prokazuje-li se neznalost žákům na jejich reálném výkonu a ihned, otevíra-

jí se tím dveře k některým pedagogickým řešením. Jedním z nich jistě je učitelkou 

zvolený návrat k didakticky před-připravenému učebnicovému textu a zpracování 

úseku myšlenkové mapy s oporou o něj.

Následkem zvoleného postupu, duchapřítomnosti a důsledné a poctivé skutečné 

zpětné vazby tedy může být utvoření dvou účinných žákovských učebních strategií: 

• pojmové nadřazenosti a podřazenosti, která vymezuje množiny přináleže-

jících pojmů a vztahů ve strukturovaném učivu a 

• možnosti zaznamenat hierarchicky uspořádané učivo do myšlenkové mapy. 

Tyto nové dovednosti, jež je ovšem třeba dále upevňovat (z diskusí s učitelkou je 

zřejmé, že ona i její kolegové ve škole si tuto potřebu uvědomují), umožňují žákům 

vlastním tempem dosáhnout pochopení abstrakce v lidském poznání, v tomto pří-

padě v humanitních oborech, a vlastním učení. Výuková mikrosituace tím směřuje 

pravděpodobně k maximě v pojetí výuky nesené kurikulární reformou: rozvíjejí se 

schopnosti přenosu učebních (a jiných, k řešení problémů, komunikativních, sociál-

ních…) strategií do další školní i mimoškolní činnosti a operacionalizace naučeného 

v dalším učení.

Silnou stránkou tohoto příkladu je to, že daná výuková intence neproběhla bez obtíží. 

Cílem této pasáže textu bylo obtíže a možnosti řešení zaznamenat. V další části textu 

budeme diskutovat jiná nabízející se řešení vymezené didaktické problematiky.
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18.3  Alterace

V diskusích s učitelkou a možných alteracích situace jsme docházeli k možnosti po-

změnění jejích východisek a kontextů. V následujícím krátkém textu navrhujeme 

dvě možnosti alterace:

• jednoduchá pro začínající učitele;

• jiné dosahování týchž cílů.

Alterace pro začínajícího učitele

Pro začínajícího učitele představuje kombinace dvou zcela odlišných didaktických 

cílů v  jediné vyučovací situaci pravděpodobně velmi vysokou laťku. Snížit ji je 

možno například tak, že učitel předá žákům samostatně vytvořený záznam částí 

učiva o Mezopotámii formou myšlenkové mapy a zadá jim vyhledat pojmy z mapy 

v učebnici, následně potom ve dvojicích nebo frontálně diskutovat, jaké jsou vzta-

hy mezi pojmy v mapě, jaké v učebnici a co tato zjištění znamenají pro jejich učení.

Takový postup může být aplikován, je-li zajištěna předchozí obeznámenost žáků 

s myšlenkovým mapováním.

Takovéto uspořádání výukové situace umožní učiteli lépe sledovat a vyhodnocovat 

myšlení žáků, aniž by docházelo k nedostatečné zpětné vazbě. Ta zůstává klíčovým 

tématem oborové didaktiky v socio-humanitních disciplínách, jejichž základy jsou 

ve školní výchově transformovány: samotné učivo, jak jsme uvedli v úvodu, je stra-

tifikováno a časovým posunem a neznámými kontexty zůstává pro žáky jen málo 

uchopitelné z jejich žité reality. Právě reflexe jinakosti historického kontextu, byť 

nutně zjednodušeného, která ve výuce buďto probíhá, nebo nikoliv, by měla být 

základním cílem výuky pro učitele. Nechceme-li od tohoto cíle ustupovat a věno-

vat se převážně jen rozvíjení učebních strategií, je třeba poskytnout začínajícímu 

učiteli více prostoru právě pro možnost reflektovat a reagovat na rozvoj „historické-

ho myšlení“ žáka – tedy na jeho rostoucí schopnost abstrahovat z dávno minulého 

konkrétní poznatky.

Alterace vedoucí k jiným poznatkům na téže úrovni abstrakce

Žáci daného věku mohou též dostat k dispozici didakticky předpřipravené texty 

umožňující porovnání přírodních podmínek předcházejících vznik všech staroori-

entálních států. Didaktickým cílem by potom mělo být induktivní vyvození obec-

ných výhodných přírodních podmínek pro rozvoj těchto civilizací… 
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Tyto texty a další pramenné podklady a zdroje informací bude muset učitel hledat 

a kompilovat. Zkušenější učitel může právě ve volbě didaktického učebního mate-

riálu uplatnit své didaktické přesvědčení: tedy co je smyslem, co je cílem školní-

ho dějepisu zaměřeného na nejstarší státy v dějinách? Jeho rozhodnutí pak může 

představovat jeho didaktický plán – to zajímavé zkušeného učitele čeká ve chvíli, 

kdy plán ve výuce nějakým způsobem selhává a dostavuje se odlišné řešení úloh, 

než učitel předpokládá. Zde se potenciální učitel dostává do situace, kterou může-

me vnímat v představené kazuistice, kdy se plán zbortí a je třeba vybudovat alter-

nativní postupy, sáhnout do rezervoáru řešení a vybrat další, popř. několik alterna-

tivních, aby žáci dokázali utvořit požadované znalosti a dovednosti.

Pro obě naznačené alterace doporučuje učitelka dostatečně pestrý a kvalitní di-

daktický materiál do výuky s vhodnou intencí a dostatečným potenciálem k učení 

i angažování žáků: učební a jiné texty, mapy, modely krajiny, vizualizace, film, pro-

středí e-learningu moodle apod.

Závěrem

V předložené kazuistice můžeme nahlédnout pod pokličku přípravy a realizace vý-

uky na pražské základní škole u zkušené učitelky dějepisu a jazyků Mgr. Kateřiny 

Bártové. Ve výuce směřované k rozpracování učiva o Mezopotámii pomáhá žákům 

pomalými kroky rozvíjet učební strategii myšlenkového mapování k záznamu vý-

kladu (zde písemného z učebnice). Učivo pojímá jako hierarchický systém poznat-

ků (historických fakt, srov. Slavík & Janík, 2007), což myšlenkové mapování umož-

ňuje. Myšlenková mapa zpětně umožňuje žákům uvědomovat si při práci s pojmy 

jejich hierarchické uspořádání, alespoň implicitně.

Problémem (srov. chance u Shulmana, 1996), který v kasuistice řešíme, je zapojení 

žáků do dané situace, resp. předvedení jejich alternativní koncepce výuky jako svo-

bodné povídání a zcela bezbřehé využívání a kombinování nesouvisejícího učiva 

a dojmů. Učitelčinu reakci lze označit jako důslednou a skutečnou zpětnou vazbu 

(Šeďová, Švaříček, & Šalamounová, 2012) a dovedení žáků k očekávanému výsled-

ku práce. 

Skutečné zhodnocení účinnosti výuky na rozvoj obou očekávaných výsledků učení/

kompetencí – tedy uvědomění si hierarchičnosti lidského poznání a  využívání 

myšlenkové mapy žáky k usnadnění vlastního učení – vybraná ukázka neumožňu-

je; nenabízí k tomu dostatečný materiál. Efektivnost takto realizované výuky tak 

bude možno prověřit až při případném návratu do stejné třídy v dalších letech pl-

nění školní docházky.
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