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16  Od fikce k realitě

 Jana Stará

Koncepce předmětu prvouka

Prvouka je předmět tradičně komplikovaný z  hlediska pojetí obsahu a formy 

předmětů výuky, zvláště proto, že zprostředkovává obsahy přírodovědné i soci-

álně-humanitní, a to z  mnoha společenskovědních a přírodovědných disciplín. 

Kromě toho se podle Klusáka (2001, s. 365) v pojetí prvouky odráží dilema, zda 

chápat prvouku jako předmět reálný nebo formální, jestli se zaměřovat na učení 

„o věcech“ nebo na učení řeči („mateřské“ či „výukové“), zda preferovat „vzdě-

lání“ nebo „výchovu“. Na základě terénního výzkumu Pražské skupiny školní 

etnografie Klusák (2001, s. 370) ohledně prvouky v 1. ročníku ZŠ shrnuje: „Ne-

spojená spojitost učiva jako by nejen zvyšovala kognitivní pracnost chápání před-

mětu výuky, ale též zatěžovala afektivní prožívání ne/smyslnosti práce učitelů 

a žáků.“ V současné době je komplikovanost prvouky ještě posílena požadavkem 

orientovanosti výuky na nadoborové kompetence (Knecht et al., 2010). S  tímto 

požadavkem souvisí obliba tzv. učení v projektech, zaměřování výuky přednostně 

na rozvoj klíčových kompetencí a na realizaci průřezových témat. Zdá se, že 

pro tyto jevy je právě prvouka ideálním předmětem, což lze samozřejmě hodnotit 

pozitivně, ale nesporné je nebezpečí, že to může do značné míry prvouku ještě 

více „obsahově vyprazdňovat“. 

Z výše uvedeného výzkumu Pražské skupiny školní etnografie dále vyplynulo, že 

žáci nevnímají vzdělávací přínos prvouky, v jejich vyjádřeních o předmětech učení 

(„věcech“, které se ve škole učí), hodnotách života ve škole (co je baví, co jim přináší 

radost), citovém vztahu ke škole i o škole vůbec se výroky o prvouce neobjevily. 

Klusák uvádí, že hodnota prvouky „jako by byla pro žáky nedostatečně podepřena 

závazností učení v tomto předmětu“ (Klusák, 2001, s. 368). Prvouka sice vychází 

vstříc přirozené zkušenosti žáka (typickými tématy jsou rodina, škola, místo, kde 

žiji, bezpečnost při cestě do školy apod.), ale žáci se v ní pravděpodobně nedozvída-

jí mnoho nových skutečností a nemají příležitosti je zařazovat do souvislostí a my-

šlenkových schémat. 
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Učitelé mají prvouku pravděpodobně také za předmět méně důležitý a její obsah 

za málo závazný. Výzkumné sondy zaměřující se na pojetí a realizovanou výuku 

prvouky učiteli (Stará & Krčmářová, 2014, s. 104) ukazují, že se učitelé při pláno-

vání a realizaci výuky prvouky necítí vázáni kurikulárními dokumenty či nějakým 

jiným systémem učiva, naopak oceňují, že jim prvouka umožňuje vybírat učivo 

na základě jejich preferencí, zvyklostí či zkušeností. 

Výše zmíněné skutečnosti nás v kontextu terminologie v metodice 3A vedou k tvr-

zení, že prvouka nemá dostatečně vybudovanou konceptovou vrstvu, tj. nerespek-

tuje dostatečně vzdělávací obory, na kterých je vystavěna, nevymezuje dostatečně 

pole diskurzu kolem reprezentativních pojmů a činností. 

V  následujícím textu se zaměříme na některá inspirativní doporučení postupů 

při budování konceptové vrstvy u sociálně-humanitního učiva v primární škole.

16.1  Anotace  

Kulturní univerzálie jako možný základ učení o společnosti na 1. stupni ZŠ

Vzhledem k výzkumnému designu kazuistik jako (instrumentálních) případových 

studií je nutné zohlednit kontext případu. Jelikož se analyzovaná situace týká uče-

ní o společnosti, budeme se dále věnovat ontodidaktické analýze této složky před-

mětu Prvouka. 

V  učení o společnosti (a pro společnost) je v  raném školním věku (1.–3. ročník) 

i ve věku středním (4.–5. ročník) cílem (a) žáky socializovat (rozvíjet prosociální 

postoje a chování), (b) předat jim základy geografie, především základy práce s ma-

pou, zprostředkovat žákům základní geografické pojmy a (c) uvést žáky do základů 

historie a dalších sociálně-humanitních věd (Brophy, Alleman, & Halvorsen, 2013). 

Zmínění autoři se domnívají, že základem učení o společnosti v primární škole mají 

být tzv. kulturní univerzálie (s. 139), někdy nazývané také jako sociální univerzálie 

nebo základní kategorie lidské sociální zkušenosti, definované jako domény lidské 

zkušenosti, které existují ve všech lidských kulturách, v minulosti i přítomnosti. Ač 

jsou všem kulturám společné, jejich projevy se mohou v  různých kulturách (ale 

i v rámci jedné kultury) výrazně lišit (Brophy & Alleman, 2006, s. 5; Dvořáková, 

2012, s. 30). Americký antropolog George Peter Murdock se ve své eseji The Com-

mon Denominator of Cultures pokusil vymezit kulturní univerzálie společné všem 

kulturám, např. uvádí dávání darů, pozorování počasí, pravidla dědění, zdobení 

těla, žertování, bydlení aj. (Murdock, 1945).
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Brophy, Allemanová a Halvorsenová (2013) argumentují, že při zabývání se kul-

turními univerzáliemi jako fenomény integrujícími poznání ze sociální geografie, 

historie, sociologie, politologie, ekonomie aj. získávají žáci poznatkovou základnu 

pro  fundamentální porozumění životu ve společnosti, protože kulturní univerzá-

lie odrážejí každodenní život a jsou tak přirozeným začátkem rozvoje počáteční-

ho sociálního porozumění. Kulturní univerzálie jsou kategorií, která vystihuje 

souvztažnost mezi lidskými potřebami a kauzální strukturací světa. Zvládat tuto 

souvztažnost je nezbytné pro porozumění příčinám a důsledkům lidského jednání. 

Z pohledu teorie v metodice 3A je fundamentem kulturních univerzálií intencio-

nalita, tj. dispozice k cílovému chování rozlišenému podle obsahu, jehož se chování 

týká. Např. uspokojení potřeby bezpečí je mimo jiné spojeno s  budováním síd-

la – domova. „Domov“ je tedy intencionálním obsahem, který podmiňuje intencio-

nální – cílové – jednání příslušného typu, přičemž toto jednání se mění v závislosti 

na kulturním kontextu. 

Brophy, Allemanová a Halvorsenová (2013) tvrdí, že pokud děti nepochopí, že 

dění ve společnosti má své příčiny a následky a chování lidí a společnosti je moti-

vováno různými potřebami, nemohou rozumět tomu, co se kolem nich děje. Pokud 

se výuka zaměřuje na analýzu příčin a následků určitých jevů a motivace různých 

aktérů pro určité chování, děti jsou pak schopnější rozumět jevům, které jim při-

padaly tajemné, mysteriózní. Získají také intelektuální nástroje, jak se v těchto ob-

lastech rozvíjet. 

Na základě výzkumů dětských předporozumění kulturním univerzáliím Brophy 

a Allemanová (2006) konstatují, že děti raného školního věku mají tendenci zto-

tožňovat se s vlastní zemí, kulturou, se známým, inklinují k „šovinismu“ (neznámé 

praktiky označují jako „divné“, „legrační“), při vysvětlování určitých skutečností 

(proč lidé bydlí v takových obydlích, proč se zabývají takovými ekonomickými akti-

vitami apod.) děti obvykle neprokazují porozumění roli klimatu a dalších omezení, 

která do značné míry určují život lidí v určitých oblastech. Jejich představa o ji-

ných místech kombinuje přesné informace se stereotypy a miskoncepcemi. Děti 

v tomto věku mají také problémy rozumět vícevrstevné zeměpisné lokalizaci (oblast 

uvnitř státu, regionu, národa, státu, zemské polokoule apod.). Brophy, Allemanová 

a Halvorsenová (2013) vyvozují, že je důležité pomoci dětem vciťovat se do jiných 

kultur, učit je vnímat jejich situaci v  kontextu místa a vidět jejich aktivity jako 

přirozené a citlivé adaptace na kontextuální podmínky, v nichž žijí, tedy jako in-

tencionální chování. Uvádějí, že v procesu primárního vzdělávání se může vnímání 

jiných kultur výrazně měnit, může se stát více diferencovaným a objektivním (děti 

jsou např. už v  rámci 1. stupně ZŠ schopny oceňovat pozitiva i negativa života 
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v různých kulturách). Jejich výzkumy ukázaly, že děti, které jsou vedeny k vysvět-

lování příčin a následků kulturních specifik, odpovídají na zadané otázky více sofis-

tikovaně. Za důležité považují předkládat informace o jiných kulturách co nejkom-

plexněji a nesoustředit se na exotičnost (Brophy et al., 2013, s. 141).

Výše uvedené výzkumy dále ukázaly, že znalosti, které děti akumulují prostřednic-

tvím každodenní zkušenosti, jsou většinou tacitní, omezené v šíři, slabě propojené 

a často zkreslené naivními myšlenkami či jednoznačnými miskoncepcemi. Zamě-

řují se na snáze pozorované formy a funkce objektů a akcí souvisejících s kulturní-

mi univerzáliemi, bez proniknutí do intencionality příslušného chování, bez  po-

chopení méně zřejmých vztahů a porozumění příčinám a následkům jevů. Tato 

zjištění Brophy a Allemanová (2006) nepovažují za překvapivá, protože většina 

dětských zkušeností s kulturními univerzáliemi je podle nich primárně neformální 

a neobsahuje podporovaný diskurz uspořádaný podle klíčových myšlenek. Zjištění 

tedy poukazují na nedostatečné zohlednění oborů při výstavbě systému poznatků 

v této oblasti vzdělávání v americkém školství. 

Znalosti týkající se sociální reality jsou mnohem obtížněji pochopitelné a věrohod-

né než znalosti přírodovědné. Mnoho konceptů vysvětlujících sociální realitu se 

navzájem překrývá. Kromě toho je jich mnohem méně založeno na zkušenostech 

z fyzického světa a mnohem více jich závisí na verbálním zprostředkování či deduk-

tivních postupech vycházejících ze zkušeností či sociálního pozorování (Brophy 

& Alleman, 2006; viz také Novák, 1968). Proto je výuka o jevech sociální reality 

velmi náročná – význam sociálních aktivit musí být zpravidla odvozený z disku-

rzu, který je doprovází, a nevyplývá obvykle z přirozené situace či z manipulace 

s objekty. 

„Velké“ myšlenky jako možné vodítko pro konstruování učení o společnosti

Dalším pojmem, jenž se bere do úvahy při hledání pojetí sociálně-humanitního 

učiva v  primární škole, je pojem velké myšlenky (viz např. Harlen, 2010; Stará 

&  Krčmářová, 2014). Uvnitř sledovaného tématu to mohou být např. myšlenky: 

Děti žijící velmi daleko od nás mají s námi mnoho společného. Způsob života je 

ovlivněn podmínkami, ve kterých žijeme: jaké plodiny se v  místě pěstují, jaká 

zaměstnání jsou v místě k dispozici, jaké prostředky má rodina k dispozici apod. 

I život v relativně skromných podmínkách může být kvalitní. Života v poměrném 

blahobytu si musíme vážit. Mnohé děti na světě i v ČR žijí v mnohem skromnějších 

podmínkách než já.
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Na podporu koncipování učiva „okolo“ velkých myšlenek uvádějí Brophy, Alema-

nová a Halvorsenová (2013) níže zmíněnou argumentaci. Uvádějí, že současné děti 

jsou vystaveny velkému množství verbálního a vizuálního zprostředkování, často 

ale bez potřebných souvislostí, takže je pro ně obtížné si poznatky udržet. Toto 

zprostředkování (ve filmech, televizi, dětských knihách a v jiných médiích) bývá 

často velmi zkreslené a různě pokřivené. To vše ztěžuje dětské pokusy vyznat se 

v tom, co je reálné a co ne (realita x fikce) nebo co je trvalé a co dočasné. Kromě 

toho děti dříve „chráněné“ vývojovými specifiky (egocentrické, antropomorfické, 

magické myšlení, využívání fantazie v předškolním věku), která jim umožňovala 

se se složitými jevy nějak vypořádat a vysvětlit si je, mají nyní v raném školním 

věku, v období tzv. realismu, kdy se zajímají, jaká je skutečnost a chtějí ji důklad-

ně a objektivně poznat, nelehkou situaci. V této složité situaci zmínění odborníci 

navrhují jako řešení komplexně pojatou výuku, jež směřuje k  rozvoji uceleného 

(propojeného) porozumění důležitým tématům. Tvrdí, že je proto potřeba plánovat 

výuku na základě dobře vybraných „velkých myšlenek“.
1

V odborné literatuře věnující se primárnímu vzdělávání (např. Passe, 1995) je zmi-

ňována také důležitost budování procedurálních dovedností žáků primární školy, 

které se vážou k budování sociálně-humanitního poznání (k práci antropologa, ge-

ografa, sociologa, historika aj.). Zdůrazňuje se důležitost naučit děti shromažďovat 

relevantní materiál, jejž mohou dále zkoumat, třídit, učit se dělat rozhovory, zapi-

sovat výsledky svých výzkumných aktivit, prezentovat je apod. Brophy a Allema-

nová (2006, s. 424) ale upozorňují na to, že přílišné zaměření na výzkumné akti-

vity a diskuse o některých tématech neodpovídají vývojovým předpokladům dětí 

raného školního věku, protože jejich zkušenosti a znalosti související s příslušnými 

tématy jsou zatím limitované.

V  RVP ZV ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, zvláště pro 1. období, není 

zprostředkování „velkých myšlenek“ sociální geografie nastíněno, ač tomu tak v ji-

ných evropských kurikulárních dokumentech bývá. Vůbec si myslíme, že obsahové 

zaměření výuky prvouky (tj. zprostředkování některých velkých myšlenek z oblasti 

zeměpisu, dějepisu, sociologie, politologie, ekonomie, fyziky, chemie, biologie, bo-

taniky apod.) je na 1. stupni ZŠ v ČR velmi podceňováno na úkor rozvoje tzv. měk-

kých dovedností, přičemž existují přesvědčivé důkazy, že toto věkové období je 

pro pochopení některých z nich klíčové (Brophy & Alleman, 2006).

1 Nabízí se srovnání konceptu „velké myšlenky“ s koncepty pojmů a generalizce v rámci Brunerovy teorie vzdělávacího procesu.
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16.1.1  Kontext – cíl, téma, návaznost obsahu

Výuka obsahující sledovanou situaci probíhala v 1. ročníku běžné základní školy 

na okraji Prahy a trvala dvě vyučovací hodiny. Jednalo se o obvyklý model výu-

ky v této třídě: učitelka vždy dvě hodiny středeční výuky věnuje spojení prvouky 

či literární výchovy s výchovou dramatickou. Ve sledované lekci učitelka dle svých 

slov sledovala cíle z prvouky a využívala metod a postupů z dramatické výchovy. 

Ve třídě bylo 24 žáků.

Výuka podle učitelky (respektive podle učitelkou zpracované přípravy) naplňovala 

jednak cíle kognitivní: identifikovat společné a rozdílné prvky života indické dívky 

Lakšmí a dětí ze třídy; vysvětlit a zdůvodnit, jak prostředí ovlivňuje způsob života 

Lakšmí a její rodiny; odhadnout příčiny rozdílů ve způsobu a podmínkách živo-

ta Lakšmí a sebe sama. V oblasti afektivní měla lekce směřovat k tomu, aby žáci 

vnímali pocity a uvažování Lakšmí, uvědomovali si, co je na jejich způsobu života 

pěkného a co je dobrého na životě Lakšmí, aby respektovali skutečnost, že šťastný 

život mohou mít i lidé z rozdílného sociokulturního prostředí. 

Lekce se dotýká těchto očekávaných výstupů RVP ZV:

Člověk a jeho svět:

• projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků i jiných lidí, je-

jich přednostem i nedostatkům

Dramatická výchova:

• rozlišuje herní a reálnou situaci, přijímá pravidla hry, vstupuje do jedno-

duchých rolí a přirozeně v nich jedná

• spolupracuje ve skupině na tvorbě jevištní situace, prezentuje ji před spo-

lužáky, sleduje prezentace ostatních

Lekce přispívá také k rozvoji těchto oblastí v rámci průřezových témat:

Osobnostní a sociální výchova:

• poznávání lidí – rozvoj pozornosti vůči odlišnostem a hledání výhod v od-

lišnostech, chyby při poznávání lidí

• mezilidské vztahy – péče o dobré vztahy, chování podporující dobré vztahy, 

empatie a pohled na svět očima druhého, respektování, podpora, pomoc

• komunikace 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:

• rozvoj a integrace základních vědomostí potřebných pro porozumění sociál-

ním a kulturním odlišnostem
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• prohlubování porozumění vlivu kulturních rozdílů 

• rozvoj schopnosti srovnávat projevy kultury, nacházet společné znaky 

a odlišnosti a hodnotit je 

• rozvoj schopnosti racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionál-

ní zaujetí 

• překonávání stereotypů a předsudků

• obohacování pohledů žáka na sebe sama z hlediska globální dimenze

• kultivace postoje ke světu jako globálnímu prostředí života

• utváření pozitivního postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti

Kromě toho lekce přispívá k rozvoji těchto klíčových kompetencí:

Kompetence k učení

• uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých 

vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled 

na společenské a kulturní jevy

Kompetence komunikativní

• formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory 

• naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, 

účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Kompetence sociální a personální

• účinně spolupracuje ve skupině 

• podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti 

a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilid-

ských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

• přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efek-

tivně spolupracovat s  druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkuše-

nosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si 

druzí lidé myslí, říkají a dělají

• vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebe-

důvěru a samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby 

dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Kompetence občanské

• respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je 

schopen vcítit se do situací ostatních lidí 

Obsahové jádro celé lekce je postaveno na konceptu „způsob života“. 
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Pohled do výuky 16.1

Učitelka nejprve seznamuje žáky s tématem hodiny a předává jim některé informace o „zemi, kam se 
vypravíme, kde se odehrává náš příběh“. V promluvě o hodině učitelka hovoří obecně o způsobu práce:

U: Budeme pracovat hlavně rukama, hlavičkou, to, co je uvnitř, to je hodně důležité, ale taky 
budeme trošku pracovat srdíčkem, protože budeme za chvíli prožívat příběh, který je takový hezký, 
ale zároveň trošičku možná i smutný…
U: Vypravíme se do takové hodně vzdálené země, […] možná že tu zemi někdo z vás jednou navštíví, 
ale vím o vás, že ani jeden z vás ji zatím nenavštívil… Tato země je plná sluníčka a to sluníčko někdy 
svítí tak, že nám až oči přecházejí, ale také se tam střídá období dešťů a období sucha a to období 
dešťů trvá dlouho, jako třeba půl roku a pak je období sucha a to trvá taky takhle dlouho… Ale 
neznamená to, že celý půlrok prší a půlroku je sucho, to takto není, ale říká se tomu takhle odborně. A 
v téhle zemi všechny ženy a dívky nosí krásné šátky, které jsou hodně barevné, a dokonce si je barví 
ony samy, ty ženy. No a nejčastěji tam cítíte takovou zvláštní vůni a ta vůně je nejkrásnější právě na 
trzích a ty trhy za chvilku právě navštívíme…

Tato část hodiny má význam základní orientace žáků v  organizaci lekce, funkci 

motivační, ale zároveň jde i o zprostředkování nových znalostí. Učitelka nesdělu-

je přímo cíl hodiny, žáci se dozvídají jen, že bude lekce dvouhodinová, bez pře-

stávky, získávají základní představu o tom, jaké metody budou ve výuce použity 

(pravděpodobně vyvodí ze slov učitelky „dramaťák“, „prožívat“, „vypravíme se“, 

„používat srdíčko“ apod., protože již mají zkušenosti, že učitelka pravidelně zařazuje 

do výuky prvky dramatické výchovy), dozvídají se, že budou pracovat s příběhem 

z jiné země a že půjde o zemi vzdálenou. Učitelka navozuje pocit exotiky, dálky, 

snaží se v žácích vyvolat zrakové, čichové i pocitové představy. Zároveň předává 

žákům určité informace o vybrané zemi, které jí připadají pro zemi typické. 

Pohled do výuky 16.2

Učitelka následně dává dětem čichat k „indickému koření“: 

U: [motivuje děti hádáním] Srovnejte si v hlavě, co vám to tak připomíná. Kdo přivoněl, tak si 
v hlavičce řekne, co mu to tak připomíná. Nikomu nic neříkej. Jenom v hlavičce si to srovnej, co nám 
to tak připomíná.
[Následuje skupinový brainstorming na téma „co vám to připomíná“. Odpovědi učitelka 
zaznamenává na list papíru.] 

Následuje krátký výklad, kdy učitelka lokalizuje (také s použitím mapy) příběh a sdělí dětem vybrané 
informace o Indii. Ukazuje na mapě světa, „kde se nacházíme my“ (světadíl Evropa), zemi, kde se bude 
příběh odehrávat (světadíl Asie – poloostrov indický – země Indie), ukazuje na vzdálenost obou míst:

U: „Podívejte, jaká je to velká štreka [z ČR do Indie]. Ta země, kterou navštívíme, se jmenuje Indie. Zná 
ji někdo? Slyšeli jste někdy o této zemi? 
ŽŽ: [děti odpovídají sborově] Ano!
U: „A vy všichni budete asi vědět, že v této zemi jsou právě ty trhy toho koření a zároveň tam ty ženy 
nosí ty krásné barevné šátky. [Jeden chlapec se hlásí o slovo: „Taky jsou tam ty ochočený sloni.“]. 
Určitě víte i o spoustu dalších zajímavých skutečnostech. Já vám jen řeknu, že Indie patří mezi 
nejlidnatější země světa. Co to znamená nejlidnatější? [Odpovědi: „Že je tam nejvíce lidí“; „… nejvíc 
obyvatel.“] Víte někdo, že v této zemi teče jedna dlouhatánská řeka a jmenuje se… Ví to někdo? 
[Odpovědi: „Amazonka.“]. Je to řeka Ganga a tahle velká řeka je pro Indii hodně důležitá, protože jim 
dává vláhu a můžou tam i něco pěstovat.“
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Průběžně učitelka orientuje žáky v průběhu lekce (advanced organizers), např: „Ta 

vůně je spojená s příběhem, protože tahle vůně se na těch trzích se v té vzdálené 

zemi vyskytuje úplně nejčastěji… My se podíváme společně na trh a pak uvidíme 

holčičku, která nás bude provázet tím příběhem. Ale nejdříve se vypravíme na in-

dický trh…“ nebo: „My se pak dozvíme, čím se živí rodina té holčičky, ale teď…“

Následuje navození a ztvárnění představy indického trhu, při němž jsou použity 

expresivní techniky, využívá se prekonceptů dětí a dochází ke zpracování nových 

zkušeností dětí získaných v rámci expresivních činností. 

V další fázi lekce se pracuje s příběhem konkrétní indické dívky – učitelka čte dětem 

„dopis od Lakšmí“ (jedná se o fiktivní dopis vytvořený učitelkou na základě příběhu 

z publikace vydané společností Adra). Děti pak odhadují, co se nachází v „chatrči“, 

kde Lakšmí žije, ve skupině vymýšlejí, jak tráví Lakšmí den, co pravděpodobně jí, 

kreslí její školní uniformu apod. Na roveň jsou brána fakta o Indii a způsobu života 

zde dle představ učitelky a hypotézy dětí o způsobu života Lakšmí a způsobu života 

v Indii vůbec. Učitelka koriguje jen některé představy („V Indii jedí sloní maso.“), 

ostatní návrhy dětí nekonfrontuje se skutečností a nevede k  této konfrontaci ani 

žáky, neupozorňuje na potřebu si své dohady ověřovat. Na závěr lekce je zařazena 

diskuse, kdy žáci srovnávají svůj život a život Lakšmí. Formulují otázky, které by 

Lakšmí položili, vyjadřují se k tomu, co je na příběhu Lakšmí překvapilo. Hodnotí 

také to, jak se jim v hodinách pracovalo, co se jim líbilo a proč.

Analyzovaná ukázka se týká pouze sekce, kdy žáci čichají ke koření a vyjadřují se 

k tomu, k čemu čichají a jakou v nich tento čichový vjem vyvolal představu. K ob-

sahovému jádru celé lekce (způsob života) se tento úsek lekce váže jen volně. Samo-

statným obsahovým jádrem tohoto úseku hodiny je prostředí (konkrétně prostředí, 

kde se bude odehrávat příběh, na kterém je lekce vystavěna).

16.1.2  Didaktické uchopení obsahu – činnosti učitele a žáků 

Učitelka v  analyzované výukové situaci dává dětem čichat k  indickému koření. 

Motivuje děti hádáním: „Srovnejte si v hlavě, co vám to tak připomíná. Kdo při-

voněl, tak si v hlavičce řekne, co mu to tak připomíná. Nikomu nic neříkej. Jenom 

v hlavičce si to srovnej, co nám to tak připomíná.“ Děti dodržují během činnosti 

učitelkou stanovená pravidla (neotevírají oči, nebaví se spolu), jsou zaujaté. 

Následuje tipování dětí, cože bylo předmětem čichání. Učitelka odpovědi (všech-

ny) zaznamenává na list papíru, podporuje děti ve vyjádření jejich tipů. Děti se 

mohou vyjadřovat jednoslovně i v celých větách, což mj. umožňuje to, že se mohou 
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cítit při formulaci svých představ a svých odhadů bezpečně. Odpovědi dětí kore-

spondují s jejich konkrétním myšlením, které je pro tuto vývojovou fázi typické. 

Jmenují převážně známé druhy koření: paprika, koření, pryskyřice, skořice, mateří-

douška, bobkový list. 

Pohled do výuky 16.3

Učitelka podporuje žáky, aby jmenovali i nějaký pocit, zážitek: 

U: … třeba nějaký zážitek, připomíná to někomu? […] Má tedy někdo spojený s tou vůní nějaký 
zážitek nebo nějaký pocit? […] Třeba nějaký obrázek se někomu vybavil, když to cítil… 
[Objevují se odpovědi:]
ŽŽ: Mně to připadá jako nějaké koření, které jsme měli doma. 
ŽŽ: Mně se vybavila čína/Čína.
ŽŽ: Nebo nějaké bylinky.
ŽŽ: Jako kdybych se procházela lesem.
ŽŽ: Mně to připomíná zážitek.
U: Jaký?
ŽŽ: Jak jsem byl na Maledivách.
ŽŽ: Pocit jako ten… pot.
ŽŽ: Mně to připomíná nějaká zahrádka, kde se pěstuje koření.
[Patrný je i podiv nad tím, proč se učitelka ptá na naprosto zřejmé skutečnosti:] 
ŽŽ: Ta vůně byla cítit jako koření, to jsem moc dobře věděl. 

Na začátku i na konci aktivity učitelka uvádí, že se čichový vjem váže k zemi a pří-

běhu, jenž se v ní odehrává a který budou žáci v lekci sledovat: „To, k čemu jste 

čichali, je spojeno právě s tím naším příběhem, protože tahle vůně se na těch trzích 

v té vzdálené zemi, kam se za chviličku vydáme, ta se objevuje úplně nejčastěji,“ ale 

žáci už se nedozvídají, k čemu skutečně čichali.

16.2  Analýza

Učební úloha týkající se čichání ke koření je pro děti (souzeno podle jejich zau-

jetí) atraktivní. Zapojení čichu ve výuce je méně obvyklé, a také proto přitažlivé, 

vychází vstříc potřebám dětí raného školního věku – zapojení smyslů, konkrétní 

zkušenosti. Aktivita je úměrně dlouhá, podporuje napětí (čichání k neznámému, 

zavřené oči, ticho), působí motivačně a vzbuzuje zájem. 

Následná činnost, kdy žáci vyjadřují své představy o tom, k čemu čichali, je vzhle-

dem k věku dětí a relativně krátkým školním zkušenostem adekvátní. Rozvíjí vyja-

dřování, tvorbu představ a jejich sdílení, vyjádření vlastního názoru. Je to aktivita 

jednoduchá, instrukce k ní taktéž. Je méně náročná na formulaci představ (děti se 

mohou vyjadřovat i jednoslovně), a proto v relativně bezpečném prostředí posiluje 

komunikační dovednosti dětí. 
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Obrázek 16.1. Konceptový diagram – Od fikce k realitě (Koření).
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Děti formulují své představy (ač většinou jen jmenováním jiného a jim známého 

druhu koření). Z formulovaných subjektivních představ je možné vyjít v rámci této 

i následujících učebních úloh a vést žáky ke zpřesňování uchopení konceptů pro-

středí a způsobu života. Učitelka však v rámci této učební úlohy nevyužila někte-

rých odpovědí dětí („Mně to připomíná nějaké koření, které jsme měli doma.“ „Mně 

to připomíná, jak jsem byl na Maledivách.“ „Mně se vybavila čína/Čína.“) k roz-

víjení žákovských představ, respektive i k budování dalšího poznání souvisejícího 

s jádrovým konceptem hodiny. 

Jako problematické se nám také jeví, že se žáci nedozvídají, k čemu čichali a k ja-

kému prostředí se tento čichový vjem váže. Děti sice čichají velmi pravděpodob-

ně ke skutečnému indickému koření, ale jsou vyzývány k tomu, aby formulovaly 

jakékoli svoje představy, hypotézy, zkušenosti, pocity, které v nich čichový vjem 

vyvolává. Tyto jejich hypotézy nejsou dostatečně konfrontovány s realitou a ne-

jsou rozvíjeny. 

Učební úloha dle našeho názoru „obchází“ konceptovou vrstvu, žáci zůstávají 

na úrovni vrstvy tematické (čichání k neznámému koření a formulace představ). Je-

jich představy nejsou využity pro konstruování poznatků více či méně souvisejících 

s konceptem způsob života. Potenciál úlohy (čichový vjem a na jeho základě formu-

lování subjektivních představ a jejich intersubjektivní sdílení) je relativně velký 

a lze jej využít pro budování společného obsahu/významu a ke splnění cílů hodiny. 

Čichání ke koření je vlastně druh pozorování. Představa, kterou si žák na podkladě 

pozorování vytvoří a zafixuje, je ústředním prvkem spojujícím tematickou a kon-

ceptovou vrstvu, a to ve všech vzdělávacích oborech. V tomto případě se prostřed-

nictvím své představy žáci měli „přenést“ do světa indického trhu analogicky tomu, 

jak umělecká díla „přenášejí“ své vnímatele do svého fikčního prostoru. Přitom je 

klíčové, zda se podaří vybudovat strukturu asociačních, prožitkových a tematických 

či pojmových souvislostí, jimiž je vymezen obsah díla. Právě při budování této 

struktury se však v analyzované situaci ukázaly nedostatky.      

Žáci během učební úlohy rozvíjejí kompetence komunikativní a sociální. Vlastní 

obsah sociálně geografický (způsob života, prostředí, porovnání různých způsobů 

života) je však pravděpodobně na úkor používaných výukových metod a rozvoje 

těchto kompetencí poněkud vytěsňován. Jedná se o jeden z projevů didaktického 

formalismu – utajené poznávání (viz Janík et al., 2013, s. 236). 
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16.3  Alterace

Navrhované alterace vycházejí z výše uvedené analýzy. 

Učitelka se mohla snažit o zprostředkování kulturní univerzálie obstarávání a pří-

prava jídla jakožto intencionálního jednání spojeného s potřebou jídla. To vše by 

mohlo být vnímáno v kulturním a geografickém kontextu. Prostřednictvím tohoto 

paradigmatu se mohly dobře ukázat shody a rozdíly mezi naší a indickou kulturou, 

což je důležité, jak již bylo řečeno, pro rozvoj diferencovanějšího a objektivnějšího 

vnímání jiných kultur (Brophy & Alleman, 2006). Výuka mohla být jasně organi-

zována okolo velké myšlenky týkající se antropologické rovnocennosti a kulturní 

odlišnosti.

Východiskem pro učební úlohu mohla být spíše otázka „Kde jste se ocitli?“ než 

volnější otázka po asociacích („Co vám to připomíná?“). Od počátku totiž mělo jít 

o určení místa (tj. geografické určení) – teprve odtud se mohlo didakticky smyslupl-

ně dále rozvíjet hledané téma. 

V  průběhu rozhovoru mohla učitelka využít některých odpovědí žáků a rozvíjet 

jejich představy o obstarávání a přípravě jídla v jiných kulturách a v té naší. Uči-

telka mohla položit např. otázky: Proč ti to připomíná Maledivy? Jaké jídlo jsi tam 

ochutnal? V čem se lišilo od jídla, které běžně doma jíš? Proč si myslíte, že se tam 

jedí stejná jídla jako u nás či jiná? Používají rodiče při vaření také některé druhy 

koření z dalekých zemí? Jedli jste nějaké takové jídlo v restauraci? Jak je to možné? 

Žákovské odpovědi mohla dále rozvíjet či upřesňovat a směřovat tak k budování 

společného významu ohledně jádrového konceptu lekce.

V učební úloze čichání ke koření by bylo žádoucí položit větší důraz na skutečnost. 

Žáci by neměli (jen) formulovat pocity a představy na základě čichání k indickému 

koření, ale pozornost by měla být věnována spojení tohoto vjemu s co nejvěrněji 

zprostředkovanou realitou z daného prostředí. Žáci by se měli dozvědět, k čemu 

skutečně čichali, a mj. si uvědomit, že reálný předmět má své pojmenování, jež 

není závislé na našich představách. Mohli by koření ochutnat a podívat se na fo-

tografie či videa, jak se toto koření vyrábí či prodává. Dále by bylo vhodné se do-

zvědět, například formou sdělení učitelky nebo formou řízeného rozhovoru, že se 

jedná o koření, které se používá při přípravě jídla, jež znají, mohli by si spojit vůni 

a název koření s chutí některého známého jídla. Pokud se jednalo o koření nezná-

mé, v úvahu připadá možnost ochutnat jídlo připravené podle indického receptu, 

které je tímto kořením ochuceno. 
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Žáci by si uvědomili některé skutečnosti či by jim mohly být zprostředkovány ně-

které velké myšlenky, jež jsou pro koncept způsob života a jeho podmnožinu obsta-

rávání a příprava jídla důležité. V prvé řadě by šlo už v této úvodní učební úloze 

o nastínění velké myšlenky týkající se kulturních odlišností (a antropologické rovno-

cennosti). Dále by se výuka mohla dotknout důsledků globalizace pro způsob života 

lidí v různých částech světa, např. by se žáci zamysleli nad skutečností, že mohou 

jíst jídla okořeněná stejným kořením jako lidé v daleké zemi.

Závěrem

Analyzovaná situace obchází konceptovou vrstvu: žáci zůstali na úrovni vrstvy 

tematické, úloha nebyla využita pro konstruování poznatků souvisejících s  jád-

rovým konceptem hodiny. Žáci formulovali své představy, neměli však možnost 

využít je k pochopení konceptu způsob života. Učitelka nebudovala promyšleně 

strukturu tematických a pojmových souvislostí, které by jim v tomto směru pomoh-

ly. Představy žáků nebyly konfrontovány s realitou, zůstaly tedy na úrovni fikce, 

což je v  rozporu s  cíli sociálně-humanitního vzdělávání. Žáci však byli dostateč-

ně motivováni pro práci s  nabízeným obsahem, sledovanou výukovou situaci lze 

tedy hodnotit jako jeden z projevů didaktického formalismu – utajené poznávání. 

Potenciál úlohy (čichový vjem a na jeho základě formulování subjektivních před-

stav a jejich intersubjektivní sdílení) je relativně velký a lze jej využít pro budování 

společného obsahu/významu a ke splnění cílů hodiny. Bylo by však potřeba, aby 

učitelka důsledně vedla žáky k rozvoji uceleného (propojeného) porozumění jádro-

vému konceptu. Nabízí se možnost zprostředkování kulturní univerzálie obstará-

vání a příprava jídla v kulturním a geografickém kontextu. Prostřednictvím tohoto 

paradigmatu se mohly dobře ukázat shody a rozdíly mezi naší a indickou kulturou 

a učební úloha tak mohla přispět k zprostředkování velké myšlenky sociálně-huma-

nitního vzdělávání týkající se antropologické rovnocennosti a kulturní odlišnosti. 

Při podpoře učitelů a studentů učitelství při promýšlení obsahu vzdělávání v pr-

vouce je možné využít konceptu velké myšlenky, v  učení o společnosti pak také 

koncept kulturní univerzálie (viz výše). 
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