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i Kazuistiky jako výzkumný nástroj klinické vědy 

V  úvodní kapitole knihy o didaktických kazuistikách nelze pominout, že užití 

případových studií k hlubšímu odbornému poučení a ke zkoumání praxe v  obo-

ru má dávnou a bohatou tradici například v oblasti trestního či občanského práva, 

psychoterapie nebo lékařství. Je příznačné pro „klinické“
1 

disciplíny, chápeme-li 

pod  tímto označením obory, jejichž teoretické zázemí ztrácí bez profesní praxe 

valnou část svého smyslu a v nichž zvlášť záleží na tom, aby teorie byla pro praxi 

účinnou oporou. V tomto širokém pojetí jsou příznačně klinickými vědními obory 

též pedagogika a didaktika. 

i.1  Kazuistika reprezentuje profesní zkušenost 

V jednom z dnes již klasických textů o lékařských kazuistikách píše V. Vondráček 

(1981, s. 38): „Klinická věda je věda sui generis, odlišná od vědy experimentální, 

a jednou z jejích důležitých metod, bez které se vlivem své povahy neobejde, je sbí-

rání, oceňování a zařazování kasuistik a manipulace s kasuistikami vůbec.“
2
 Obrat 

„klinická věda“, navíc ve spojení s pojmem „kazuistika“, je tu příznačný a pro di-

daktiku inspirativní. Vyzdvihuje totiž specifickou povahu vědění pro praxi, o němž 

pojednává i kniha Transdisciplinární didaktika (TD, 2017, zejména s. 27–176). 

Zatímco vědecký experiment předpokládá laboratorní podmínky a předběžnou 

redukci sledovaných procesů jen na vybraný soubor proměnných, kazuistika po-

skytuje odborně koncentrovaný náhled na utváření celých situačních komplexů 

v běžné praxi. Prostřednictvím kazuistiky je totiž možné popisovat a vysvětlovat 

složitou soustavu situačních vztahů a především jejich proměn, které provázejí vý-

voj případu. Přitom je možné v celku sledovat nejenom souvislosti uvnitř sledova-

ného případu, ale současně též vnější vztahy a vlivy, které na něj působí. 

1 Slova „klinika, klinický“ pocházejí ze starověké latiny, v níž pojem clinicus znamenal lékaře provozujícího praxi u lůžka nemocného 
(Pražák, Novotný, & Sedláček, 1948, s. 233). V moderním lékařství se pojem klinika užívá k označení společného pracoviště fakultní 
nemocnice a lékařské fakulty vysoké školy (srov. § 111 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování). V tomto pojmu je tedy jasně obsaženo funkční spojení mezi oborovou praxí a jejím teoretickým i vzdělávacím zázemím, 
což se promítlo i do obdobného pedagogického termínu: klinická škola (srov. Bendl et al., 2011).

2 Sedláček (2014, s. 94) vidí případovou studii jako výzkumný přístup, který kombinuje rozličné typy kvalitativních a kvantitativních metod 
podle toho, jaké metody nejlépe vyhovují daným výzkumným otázkám, přičemž není nutné, aby případová studie využívala metody 
kvalitativní i kvantitativní. Případová studie nicméně často bývá považována především za typ kvalitativního výzkumu (Miovský, 2006, 
s. 94). Výsledky získané všemi použitými metodami je třeba interpretovat dohromady, neboť je vhodné studovaný případ vyložit jako 
integrovaný systém (Sedláček, 2014, s. 99).
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Z těchto důvodů může kazuistika přinášet podklady pro objevování dříve nezná-

mých kvalit praktické zkušenosti i pro upřesňování či rozvíjení takové termino-

logie, která podporuje řešení problémů z odborné praxe (srov. Vondráček, 1981, 

s. 36–37). Kazuistika kromě teoretického náhledu na daný případ poskytuje údaje 

o struktuře jeho faktických vnitřních a vnějších souvislostí, tj. o ko-textu i kontextu 

praktických činností, resp. „praktik“ aktérů v  reálných situacích. Díky tomu po-

znatky a informace z  kazuistiky funkčně korespondují s  rozhodovacími procesy 

provázejícími sekundární intuici, orientační diagnostiku a intencionální jednání 

v profesních situacích (srov. TD, 2017, s. 142–151, 197–209). 

Spojení reálného situačního ko-textu s teoretickým kontextem je pro kazuistiky 

typické a bývá základem jejich charakterizace i v pedagogice. Např. Beaty (1999, 

s. 138) vymezuje pedagogickou kazuistiku jako komplexní příklad určitého problé-

mu podporující situační (situované) učení, poskytující vhled do kontextu problé-

mu a ilustrující jeho hlavní prvky. Obdobně Davisová a Wilcocková (2003, s. 3–4) 

charakterizují kazuistiku jako demonstraci určitého teoretického konceptu v jeho 

aplikační oblasti. S tím je ve shodě též přístup, který využívá případových studiích 

ke zkoumání tacitních znalostí příslušníků různých profesí (Cianciolo, Matthew, 

Sternberg & Wagner, 2006). Podle těchto autorů explanační síla případové studie 

spočívá v  tom, že dokáže realisticky reprezentovat komplexní praktický problém 

v konkrétní (oborové) doméně.

Všechny charakteristiky z  předcházejícího odstavce je možné zastřešit obecným 

tvrzením, že kazuistika empiricky přiléhavě a teoreticky průkazně reprezentuje 

reálné profesní zkušenosti z praxe. V praxi se poznatková báze příslušného oboru 

rozvíjí prostřednictvím  jinak utvářené sítě poznatkových a inferenčních souvis-

lostí, než by odpovídalo logické strukturaci a návaznosti témat v samotné teorii, 

resp. v textu, který teorii popisuje a vykládá. Jinými slovy, logika a strukturace my-

šlení spojeného s reflektováním praxe „nemůže být odvozena přímo z řádu teorie, 

ale nejdříve ze struktury samotné aktuální zkušenosti“ (Slavík, 2003, s. 203). 

Zmíněný rozdíl je vhodně vystižen termínem amalgamace
3
 znalostí, též zhušťování 

znalostí (srov. Bromme, 2008, s. 14; Janík & Slavík, 2009, s. 130–131; TD, 2017, 

s. 161). Připomeňme, že tento pojem byl zaveden Schmidtem a Boshuizenovou 

(1992), aby vystihl zvláštní způsob, jímž probíhá myšlení lékařů během praktické-

ho výkonu. Princip amalgamace je však společný pro všechny klinické disciplíny, 

3 Amalgamace je ve svém základním významu aktivita, v níž se prostřednictvím zpracování amalgámu – sloučeniny různých kovů se rtutí 
– získává ryzí kov (typicky zlato nebo stříbro). V pojmu amalgamace se tedy poukazuje jak ke „zhuštění a splynutí“, tak k získávání něčeho 
nového, ryzího. Analogie k nabývání nových, resp. nově koncipovaných znalostí je tu zřejmá.
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tedy i pro myšlení a jednání učitelů. Porozumět vztahům mezi praktickým myšle-

ním a teoretickým (diskurzivním) myšlením je důležité jak pro vzdělávání v rámci 

profese, tak obecně pro klinickou vědu, která má věnovat pozornost nejenom sa-

motným poznatkům o zkoumaném předmětu, ale i jejich využitelnosti a způsobům 

jejich uplatnění v praxi. 

Bromme (2008, s. 14) vysvětluje amalgamaci jako proces, „během něhož je množ-

ství informací původně nahlížených z oddělených perspektiv různých disciplín […] 

zahrnuto pod několik obecnějších konceptů“. Tyto obecnější, poznatkově „zhuš-

těné“ koncepty slouží praktikovi jako třídící mřížka, síť nebo filtr při rozhodování 

o tom, na jaké jevy či vlastnosti zaměřit pozornost a co naopak opomíjet. Přitom je 

nezbytné využívat a integrovat poznatky z více rozmanitých teoretických disciplín, 

které pouze společně, každá svým dílem, mohou přispět k porozumění danému pří-

padu. Amalgamované („zhuštěné“) koncepty tím získávají větší explikativní hodno-

tu pro pozorované jevy a integrují větší množství dat do prakticky využitelných po-

znatkových komplexů. Tyto poznatkové komplexy se často v praxi uplatňují během 

profesního jednání implicitně, formou tacitních znalostí (srov. Švec et al., 2017). 

Specifická dispozice k amalgamaci znalostí spojená se schopností vyznat se a vhod-

ně se rozhodovat v praktických situacích – v konkrétních případech – zjevně cha-

rakterizuje profesionála-praktika v příslušné profesi (srov. TD, 2017, s. 137–162). 

Odborná literatura (např. Overmann, 1996) vymezuje jako jádro kompetence 

profesionálů schopnost dobírat se zástupných interpretací a porozumění přípa-

dům (stellvertretende Deutungen und Fallverstehen). Z komparativního výzkumu 

profesí potom vyplývá, že tato schopnost se v různých profesích odlišuje. Jak si 

všímají Schierz, Thiele a Fischerová (2006, s. 42–43), zatímco v lékařských pro-

fesích jsou problémy a případy uchopovány převážně v režimu technického roz-

poznávání (erkennungstechnisch), v pedagogických a právnických profesích jsou 

uchopovány v režimu zdůvodňování založeného na hermeneutickém posuzování 

(něm. urteilshermeneutisch).

Exkurs i.1. „Technologický“ přístup oproti „hermeneutickému“ přístupu.

Rozlišení „technologického“ oproti „hermeneutickému“ přístupu, jímž se zabývají Schierz, Tiele a Fischerová 

(2006), je analogické odlišení substančního oproti relačnímu či interpretativnímu pojetí výzkumu popisované-

mu v Transdisciplinární didaktice (TD, 2017, s. 20–21, 134–136, 178, 192). Snaha správně vztáhnout „zvlášt-

ní“ (tj. konkrétní profesní situaci) k „obecnému“ (tj. k abstraktnímu vědění) a tím „řešit případ“ vede v různých 

profesích k různým způsobům, jak se to dělá, uvádějí Schierz, Tiele a Fischerová (2006). Technologie (spjatá 

hlavně s rozumností techné) a hermeneutika jsou podle nich dva póly zacházení s případy, které jsou v posledku 

založeny na odlišných logikách jednání a poznávání, a tím se zdají být obtížně slučitelné (tamtéž, s. 66).
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Substanční pojetí výzkumu či teorie lze nazvat „technologickým“ proto, že předpokladem úspěšnosti technolo-

gie je stabilita vlastností objektů a kauzální vztahy. Jen tehdy je možné očekávat úspěšnost diagnózy, intervenu-

jícího zásahu i prognózy budoucího vývoje případu na podkladě poznatků z analýzy hromadných dat (srov. TD, 

2017, s. 42). Tento přístup, jak konstatují Schierz, Tiele a Fischerová (2006), je příznačný pro biomedicínské 

případy a vyústil do takového typu zobecňování, které snížilo vědeckou váhu kazuistik všude tam, kde se lze spo-

lehnout na měřitelné jevy a laboratorní údaje. „Zaměření na přírodovědné zákonitosti a technologické aplikace 

zatlačilo význam individuální rekonstrukce případů do pozadí“ (Schierz, Tiele, & Fischer, 2006, s. 65). 

Naopak právní vědy se vždy chápaly více jako hermeneutické disciplíny. I zde je sice možné odvolávat se 

na dlouhodobě platné principy nebo pravidla, ale podstatné je docenit závažnost zasazení individuálního přípa-

du do obecnějších souvislostí, aplikace principů a sledování relačních změn – vývoje případu. Ještě závažnější 

je ohled na kontext, na relační změny a na subjektivní tvůrčí – autorské – rozhodování v pedagogické oblasti. 

Proto se v  těchto disciplínách nelze dost dobře spoléhat hlavně na laboratorní údaje a kazuistika zde získává 

specifickou váhu jako důležitý nástroj klinické vědy. 

Kromě toho jak v právu, tak v pedagogice je ve hře důležitý humánní a etický rozměr, který jsme rozebírali 

v návaznosti na problémy nepřiměřené redukce a tvořivé autorské povahy lidských praktik (TD, 2017, s. 66–70, 

214–220). V  právnické teorii a praxi jsou příklady jednotlivých praktických situací “nejenom zkouškou po-

rozumění konkrétní právní disciplíně, ale též zkouškou schopností získané vědomosti aplikovat v individuálně 

určeném případě tak, aby právo nezůstalo jen na papíře, ale stalo se součástí každodennosti, neboť jen tudy 

vede cesta k posilování právního vědomí ve společnosti” (Brožová, 2009, s. 18). Jak dále uvádí citovaná autorka, 

při řešení případu hraje „nezastupitelnou roli názorová pluralita, neboť jen ta vytváří předpoklady pro nalezení 

pravděpodobně správných – hodnotově orientovaných řešení“ (Brožová, 2009, s. 18). 

Stejné principy platí i v učitelství. Ani zde nemá vědění „zůstat jen na papíře“ a předpokladem k hodnotově 

orientovaným řešením je názorová pluralita spojená s nezbytností hledat dorozumění. Připomeňme, že na rozdíl 

od „technologických“ řešení se zde aktéři nerozhodují na úrovni nulového stupně kultury, ale musí se vyrovnávat 

s legitimitou kulturních rozdílností v kladení cílů i v rozhodování o postupech jejich dosažení (TD, 2017, s. 67, 

316–317). Proto je každý „pedagogický případ“, podle Schierze, Tieleho a Fischerové (2006, s. 67), strukturně 

vzato „předmětem multiperspektivních výkladů, pro něž mohou být vytvářena řešení pouze ve smyslu možnosti či 

nabídky (k) jednání, a to bez garance účinnosti […] Dalším specifikem pedagogického případu je, že se klient a pro-

fesionál vzájemně výrazně ovlivňují a jsou na sobě závislí, což např. pro lékaře ani právníky do té míry neplatí.“ 

Důvodem nejzávažnější odlišnosti mezi učitelem, lékařem i právníkem je fakt, že učitel má ovlivnit poznáva-

cí a rozhodovací procesy u žáka. Tento cíl zaměřený na proměny psychiky a subjektivity druhého (tj. zacílení 

na perspektivu „první osoby“) vyvolává principiálně odlišné problémy, než nárok na ovlivnění objektivních bio-

logických stavů těla nebo na objektivní výklad souvztažnosti mezi reálným jednáním a právní normou (pokaždé 

tedy jen z perspektivy „třetí osoby“, srov. TD, 2017, s. 219, 230–237). Pokud i lékaři nebo právníci dospějí 

k nutnosti vychovávat a vzdělávat své klienty, pak vlastně přebírají učitelskou roli a musí se potýkat se stejnými 

překážkami jako učitelé při snaze působit na myšlení a jednání svých žáků. 

Žák není programovatelný stroj. Proto se učitelská snaha ovlivnit žákovy subjektivní rozhodovací a poznáva-

cí procesy mnohonásobně „filtruje“, „lomí“ a transformuje působením intencionality druhého člověka: naráží 

na jeho autorskou tvůrčí originalitu a osobní prožitky, na jeho vůli k jednání, na jeho vlastní cíle, potřeby, hodno-

ty a motivace. Vinou toho graduje nejistota dosažení profesního cíle, což činí zpracování pedagogického případu 

komplexnějším. Proto je nezbytné vyznat se do hloubky v jeho souvislostech a sledovat jeho vývoj, což právě je 

silnou stránkou kazuistiky. 

Kazuistiku lze tedy v nejobecnějším smyslu pokládat za příznačný, textem zachy-

cený projev amalgamace znalostí, jak jsme ji výše rozebírali: kazuistika je výsle-

dem koncentrovaného (amalgamovaného) odborného poznávání profesní praxe, 

v němž praktický náhled je či má být důsledně podporován a veden znalostmi teo-

rie ve smyslu nároku na profesní jednání lege artis – podle uznávaných profesních 
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měřítek (srov. TD, 2017, s. 237–242). Kazuistika však v protipohybu sama přispívá 

k obohacování poznatkové amalgamace, protože přiměje své tvůrce i své čtenáře 

k promýšlení praktické zkušenosti pod zorným úhlem teoretických znalostí. 

i.2  Kazuistika je nástrojem pro sdílení profesního vědění 

Kazuistiky jsou osnovány kolem konkrétních „případů“, a tím pomáhají identifiko-

vat situace, s nimiž se příslušníci profese při jejím vykonávání setkávají. Schierz, 

Thiele a Fischerová (2006, s. 65) upozorňují, že případy lze chápat jako jakousi 

„materiální základnu pro každodenní práci profesionálů; zvláštní roli pak hrají v ob-

lastech medicíny a právní vědy (Kant obě vědy přiřazuje vyšším fakultám, protože 

se primárně zabývají blahem lidí). Tyto vědy se zabývají nehodami (Unfällen) lidské 

existence, proto se od nich očekává vysoká míra praktické účinnosti: pacient chce 

být zdravý, klient chce dosáhnout práva. V profesní přípravě obě disciplíny využí-

vají obeznámenost s konkrétními případy a jejich zobecňování k tomu, aby profesní 

„novicové“ byli konfrontováni s reálnou praxí. Na základě právní dogmatiky nebo 

medicínského vědění se pomocí práce na konkrétních případech pokoušejí vytvořit 

vztah mezi individuální nebo kontextuální jedinečností a teoretickou obecností“. 

Podstatou tohoto vztahu je přechod od bezprostřední osobní zkušenosti prvního 

řádu k uvědomělé, popsatelné zkušenosti druhého řádu (Shulman, 1996, s. 479). 

Teprve tato sdělitelná zkušenost může napomáhat rozvoji profesního vědění, a tedy 

i celé profese – její teorie a praxe současně. Podle Shulmana (1996) je taková trans-

formace zkušenosti v prvním kroku podmíněna a motivována otázkou Oč tu jde, 

co to je za případ? Otázka je založena na faktu, že jedinečný případ nelze vyložit 

bez toho, aby byl spojen s jinými případy a v posledku tedy i s obecnějšími teore-

tickými kategoriemi (tj. opěrnými body odborného jazyka), jimiž lze případ zasadit 

do odpovídajícího výkladového rámce – teorie (ať již teorie lege artis, tj. sdílené 

v odborném společenství myslí, nebo aspoň teorie subjektivní).

V  podobném smyslu pracují Korthagen a kol. (2011) s  modelem profesního po-

hybu od prvotního individuálního zkušenostního gestaltu k mentálnímu schématu 

a posléze k intersubjektivně sdělitelné teorii (TD, 2017, s. 171–172). I v tomto po-

jetí se předpokládá, že reflektující náhled na konkrétní zkušenost z praxe (tj. ná-

hled na určitý případ) vyžaduje nejprve jazyk pro přiléhavý popis (tj. reflektivní či 

ontologický jazyk) a na jeho základě další postup k zobecňování profesních soudů 

lege artis nad konkrétní úroveň (TD, 2017, s. 237–263). 
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V tomto smyslu lze tedy kazuistiku chápat jako médium pro cyklické sdílení znalos-

tí v profesi, jako předpoklad pro to, aby v ní bylo možné sdílet (nenormativní) profes-

ní vědění. Kazuistika totiž ukazuje relační síť: vzájemně složitě provázané vnitřní 

a vnější souvislosti případu. Úsilí porozumět tomu, jak se změny v  této síti vzá-

jemných vztahů (tzv. relační změny, viz níže Exkurz ii. 1) podílejí na proměnách 

kvality zkoumaných situací, je prvním nezbytným východiskem pro abstrakce či 

zobecnění „od praxe k teorii“. Tím kazuistiky přispívají k budování klinické vědy; 

dávají totiž nahlížet na to, jak odborník při výkonu profese uvažuje a osvětlují prá-

vě ty podstatné momenty jeho profesního myšlení, v nichž se z teoretického vědění 

utváří „amalgamovaná znalost“ – znalost teorie pro praxi.

Proto se kazuistiky (a obecně práce s  případy) uplatňují jak v přípravném vzdě-

lávání pro profese, tak v dalším vzdělávání a podpoře profesního rozvoje. Tvorba 

případů a mnohostranná práce s nimi napomáhá budovat obor jako vědní i studijní 

a profesní disciplínu, neboť vnáší specifický obsah daného oboru a s ním související 

oborovou terminologii do profesního diskurzu na průniku aktuální praxe s aktuál-

ním stavem teorií v oboru. Kazuistiky jsou rovněž běžně publikovány v různých 

druzích vědecké a profesní literatury, např. řada časopisů vede rubriku Kazuistiky 

(v češtině namátkou Practicus, Remedia, Farmakoterapie, Československá psycho-

logie, Speciální pedagogika, Komenský). Specifickým typem publikace pak jsou 

tzv.  case books – kompendia či sborníky uveřejňující kazuistiky, někdy včetně 

jejich komentářů či rozborů apod. (v češtině např. Šebková et al., 2017).

i.3  Didaktická kazuistika je výzkumný nástroj teorie 
pro bezprostřední podporu praxe i vzdělávání v profesi 

„Klinický“ princip amalgamace je tedy zřejmě společný pro kazuistiky napříč růz-

nými obory. Díky své klinické povaze jsou kazuistiky dobře využitelné jak výukově, 

během vzdělávání v profesi, tak vědecky (srov. Vondráček, 1981, s. 36). V pedago-

gické oblasti to zřetelně vyjádřil Mareš (2015, 2016) dvěma rozdílnými přehle-

dovými statěmi, z nichž jednu věnoval případovým studiím pro výzkumné účely 

(Mareš, 2015) a druhou případovým studiím výukovým (Mareš, 2016). Mareš při-

pomíná, že využití příběhů z praxe pro poučení publika, tj. ve smyslu případových 

studií, má prastarou tradici již od starověku. V moderní době se kazuistiky pro vý-

ukové účely začaly využívat na Právnické fakultě Harvardovy univerzity v USA 

v roce 1870, v  přípravě učitelů o několik desítiletí později, ve dvacátých letech 

20. století, avšak soustavně a v širokém rozsahu až od osmdesátých let téhož století 

(Mareš, 2016). Jako výzkumný nástroj se případové studie počaly uplatňovat též 

zhruba od dvacátých let 20. století (Mareš, 2015). 
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Z metodologického a částečně i z metodického hlediska je rozdělení mezi vědec-

ky a výukově pojatými kazuistikami dobře srozumitelné a účelné. Nemělo by však 

vést k  úplné funkční izolaci mezi oběma oblastmi uplatnění případových studií. 

Zvlášť ne v didaktice, resp. v transdidaktice. V knize Transdisciplinární didaktika 

je s ohledem na tuto námitku nejprve objasněna klíčová úloha didaktického me-

tajazyka pro součinnost mezi teorií a praxí v učitelství a v návaznosti na to je vy-

světlen Peschlův koncept tzv. cyklického sdílení znalostí (TD, 2017, s. 164–168, 

169–176). Z  něj vyplývá, že v  profesním společenství učitelů má mít výzkum 

podstatnou funkci zpětné vazby, která slouží jako „nejsystematičtější složka tvorby 

vědění při analytické reflexi výuky a při hodnocení její kvality“ (TD, 2017, s. 169). 

Výzkum by proto v žádném případě neměl být izolován od běžného rozhodování 

a řízení ve vzdělávací praxi, měl by ji naopak co nejlépe podporovat prostřednic-

tvím úzké součinnosti mezi teoretiky a praktiky. 

Nárok na podporu praxe výzkumem ovšem předpokládá, že výzkumné údaje bu-

dou co možná nejlépe využitelné během skutečné reflexe a evaluace výuky. Didak-

tické kazuistiky mají k takovému využití nejlepší předpoklady právě díky tomu, že 

jsou výsledkem i zdrojem amalgamace, tj. procesu vystihujícího myšlení praktika 

během profesního výkonu. Výzkumné didaktické kazuistiky se v tom neliší od di-

daktických kazuistik výukových,
4
 protože rozdíl mezi nimi je především v tom, že 

užití pro podporu výuky není hlavním cílem výzkumných kazuistik (přestože sa-

mozřejmě mohou být k tomuto účelu využívány) a výzkumné kazuistiky by měly 

být objevné – měly by přinášet nové poznání v oboru (na rozdíl od výukových kazu-

istik, na něž se tento nárok neklade, protože mají především být ilustrativní s ohle-

dem na podporovanou výuku). Ani v  jednom případě však nemusí jít o zásadní 

nepřekročitelný rozdíl.   

V teorii o kazuistikách se obecně předpokládá, že detailní studium jednoho nebo 

několika případů je způsob, jak porozumět složitým sociálním jevům: důkladným 

prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme případům jiným, podobným 

(Hendl, 2005, s. 104; Sedláček, 2007, s. 96–97). Tím ovšem každá vědecká ka-

zuistika získává hodnotu jako zdroj poučení pro řadu dalších případů téhož typu. 

Ve  vzdělávací praxi to znamená, že výzkumné didaktické kazuistiky mohou mít 

funkci exemplární opory pro všechny další srovnatelné případy. Poskytují analy-

tický vhled do didakticky nejdůležitějších prvků a souvislostí toho úseku kurikula, 

který je předmětem kazuistiky. Jejich profesní využití je obdobou funkce prece-

dentů v oblasti práva (Rusek, Slavík, & Najvar, 2016, s. 76). 

4 Didaktické kazuistiky jsou zaměřeny na didaktickou problematiku. Tvorba výzkumných didaktických kazuistik si klade výzkumné cíle, 
tvorba výukových didaktických kazuistik si klade cíle vzdělávací.
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Přestože je tedy prvotním cílem didaktických kazuistik přinášet nové poznání 

pro  obor, současně působí jako opory pro komunikaci mezi teorií a praxí oboru 

a v konečných důsledcích se mají podílet na přípravě nových odborníků. Tomu-

to komplexnímu přístupu, který bere vážně v úvahu jak rozvoj oborové teorie, tak 

podporu praxe oboru, budeme říkat klinické pojetí didaktických kazuistik. 

Klinické pojetí didaktických kazuistik vychází z vědeckých nároků na zpracování 

kazuistiky, ale směřuje k  jejímu využití ve prospěch součinnost mezi vzdělávací 

teorií a praxí (srov. TD, 2017, s. 25–178). Důležitý význam v  tomto ohledu má 

i  samotná tvorba kazuistik, tj. výběr a analýza případu, jeho textové zpracování, 

prezentace, diskuse, šíření, sdílení apod. To vše lze chápat jako cestu profesního 

rozvoje. Práce na kazuistikách a s  kazuistikami je tedy využitelná v  přípravném 

i dalším vzdělávání profesionálů. Adepti profese, její novicové i experti, resp. celá 

profesní společenství, mohou tvorbou kazuistik takříkajíc pracovat „na sobě“ – roz-

víjet své profesní vidění a vědění a zvyšovat tak dispozice ke kompetentnímu jed-

nání v profesi na straně jedné a cestou kazuistického výzkumu napomáhat budovat 

poznatkovou základnu profese. Podrobněji se k roli kazuistiky v transdisciplinár-

ním výzkumu vracíme v následující kapitole ii.
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ii   Didaktická kazuistika jako nástroj  
transdidaktického výzkumu

Záměrem této kapitoly je stručně a přehledně, v silně koncentrovaném výkladu, 

shrnout argumenty pro uplatnění didaktických kazuistik k výzkumu výuky a zdů-

vodněnému hodnocení její kvality. Odkazujeme přitom na dosavadní texty autorů 

transdidaktického okruhu, zejména na knihy Transdisciplinární didaktika (2017), 

Tvorba jako způsob poznávání (2013; dále v  odkazech uvnitř této kapitoly jen 

TZP) a na doprovodné statě, kde byla argumentace rozvedena do mnohem větších 

podrobností. V této knize je výklad naopak soustředěn jen na hlavní myšlenkové 

tahy a souvislosti, včetně odkazů na některé nejdůležitější inspirace z jiných od-

borných oblastí. 

Důležitou součástí argumentace jsou ilustrační poukazy ke konkrétním příkladům 

z kazuistik publikovaných v následujících kapitolách. Adresné odkazy ke kazuisti-

kám navazují na výsledky analytického zobecňování ve vícepřípadové studii z kni-

hy Transdisciplinární didaktika (2017, s. 349–418) a potvrzují replikaci konstruk-

tů transdidaktické teorie v uvedených situacích, resp. případech (Yin, 2014, s. 146; 

TD, 2017, s. 352–353).  

Exkurs ii.1. Replikace teoretického konstruktu prostřednictvím popisu a výkladu relačních změn.

Pojem replikace či replika pochází ze starověké latiny, kde znamenal odvíjející pohyb – kupř. rozvinování srolo-

vaného spisu – nebo návaznost argumentace při dialogu; měl tedy obecný smysl pokračování (Pražák, Novotný, 

& Sedláček, 1948, s. 1143). Nověji nabyl též významu opakovaného zformování téhož obsahu (např. replikace 

originálu původního díla; replikace deoxyribonukleové kyseliny při buněčném dělení). V obou uvedených smě-

rech jej užil Yin (2014, s. 146) pro označení významové a logické návaznosti mezi teoretickým konstruktem 

a ověřením jeho platnosti pro reálné případy (srov. TD, 2017, s. 352–353). Jestliže je určitý teoretický konstrukt 

opakovaně rozpoznáván při interpretacích konkrétních případů, pak se tím potvrzuje jeho generalizace, plat-

nost konstruktu se ověřuje a dochází tedy k replikaci příslušné teorie. 

Uvedený typ generalizace, příznačný pro případové studie, Yin nazývá analytickou generalizací a zásadně ji 

odlišuje od statistického zobecňování ze vzorku na populaci (Yin, 2014, s. 98–102; TD, 2017, s. 352). Jinými 

slovy, replikační logika (replication logic) analytického zobecňování je z principu odlišná od logiky vzorkování 

(sampling logic). Z hlediska transdidaktické teorie se tu jedná o reprezentaci odlišnosti celé teoretickovýzkum-

né koncepce: jedná se o jeden z distinktivních rysů charakterizujících rozlišení mezi relačním a substančním 

pojetím teorie a výzkumu (TD, 2017, s. 178). 

Replikační logika v  didaktických kazuistikách má vést k řešení otázek, jak se utváří učební prostředí a proč 

(z jakých důvodů) mu lze přisoudit určitý stupeň výchovné nebo vzdělávací kvality. To se v kazuistice děje 

prostřednictvím popisu a objasňování relačních změn
7
. Průběhem a způsobem utváření relačních změn jsou 

charakterizovány obsahové transformace při tvorbě učebního prostředí. 

5 Pojem relační změny navazuje na poznatky získané v předcházejících etapách projektu Didactica viva a s ním spjatých publikacích (viz 
Janík, Slavík, & Najvar et al., 2011; Janík et al., 2013; Slavík, Janík, Najvar, & Knecht, 2017), dále na poznatky získané při práci na knize 
Tvorba jako způsob poznávání (Slavík, Chrz, & Štech et al., 2013) a také během projektu zkoumání tacitních znalostí (Švec et al., 2016).
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Relační změny jsou příznačné tím, že proměna dílčích prvků struktury učebního prostředí je provázena pohybem 

v celé síti významových a logických souvislostí (TD, 2017, s. 130–135). Např. v didaktické kazuistice přírodověd-

ného experimentu v chemii je vyloženo, jak zdánlivě dílčí posun smyslu slova „kyselý“ od jeho prvotní tematizace 

v běžné žákovské zkušenosti ke konceptualizaci v oboru chemie vede k podstatným změnám v sémantizaci a v lo-

gickém vyplývání mnoha dalších poznatků a pojmů během žákova učení a poznávání (Rusek, Slavík, & Najvar, 

2016, s. 81–83, 86–87). To je typický příklad relativně dalekosáhlé působnosti relační změny. 

Jak obecně konstatuje Schramm (1971; citováno z Yin, 2014, s. 15), případové studie všech typů se snaží osvětlit 

rozhodnutí nebo soubor rozhodnutí: proč byla přijata, jak byla realizována a s jakým výsledkem. To znamená, že 

analýza relačních změn ve výuce slouží k objasňování rozhodovacích procesů provázejících vyučování a učení 

v učebním prostředí. 

Pojem relační změny má vystihnout proces plnění podmínek satisfakce, tj. proces plynulé integrace mezi způ-

sobem jednání, jeho obsahem, komunikací o něm a sledovaným cílem (TD, 2017, s. 83–84, 149–151). Z tohoto 

hlediska je znalost, k níž směřuje výuka zkoumaná v didaktických kazuistikách, založená na jednotě dorozumění 

a porozumění chápána dynamicky jako moment „sjednocení znalostního pole“ umožňující kontrolovat i nahlížet 

vztahy mezi člověkem a světem (srov. Švec et al., 2016, s. 15; TD, 2017, s. 30–35).

Vybranými poukazy na replikace v následujícím textu této kapitoly chceme pozno-

vu aspoň na několika ilustrativních příkladech doložit, že teoretický či filozofický 

kontext transdidaktické koncepce kazuistik má své empirické zakotvení v  náhle-

dech autorů kazuistik na reálnou praxi výuky. Díky tomu, že tato kniha publikuje 

kazuistiky v jejich plném rozsahu, může čtenář do hloubky studovat způsob výkla-

du u jednotlivých případů a sám posuzovat, v jakých ohledech se v nich repliku-

je teoretické argumentační zázemí. Hlavní opěrné body pro replikace, tj. hlavní 

teoretické konstrukty, které umožňují vysvětlovat popisné, analytické a hodnotící 

postupy didaktických kazuistik, jsou popsány v následujících řádcích a jsou shrnu-

ty v konceptové mapě v kapitole iii této knihy. 

ii.1  Didaktická kazuistika poskytuje náhled na relační změny 
v procesech tvorby učebního prostředí 

Kazuistika je text, který reprezentuje průběh zkoumaného případu formou speci-

fického narativu – příběhu klinické praxe. Narativní povaha kazuistiky umožňuje 

zachytit vývoj sledovaných situací, protože poskytuje náhled na utváření vzájem-

ných vztahů mezi dílčími situačními prvky (fakty a významy) i jejich ko-textem 

a kontextem během časového intervalu, jímž je sledovaný případ vymezen. Pod-

statné přitom je, že v  kazuistice mohou být popsány a objasněny klíčové relační 

změny (viz výše Exkurs ii.1; srov. též TD, 2017, s. 130–135). Náhled na relační 

změny během vývoje zkoumaného případu nelze získat jinak než právě narativem. 

Tím je kazuistika cenná a nenahraditelná pro klinickou vědu. 
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Didaktická kazuistika užívá svůj specifický narativ pro empiricky přiléhavý popis 

a teoreticky průkazný výklad vzdělávacích a výchovných procesů ve výuce. Výuku 

jsme z tohoto hlediska charakterizovali jako institucionální rámec pro tvorbu učeb-

ního prostředí. Učební prostředí pokládáme za nutnou intersubjektivní podmínku 

pro dorozumění o vzdělávacím obsahu, a tedy i pro žákovské učení k porozumění 

(TD, 2017, s. 296–297). 

Exkurs ii.2. Pojem „obsah vzdělávání“ – rozdílnost i korespondence vůči pojmu „učivo“.

Vzdělávací obsah je v současné didaktice, potažmo v transdidaktice chápán jako potence pro učení, poznává-

ní a porozumění, která se realizuje teprve při mentalizaci, tj. při autonomní konstrukci významů subjektem. 

Nelze tedy termín obsah jednoduše ztotožňovat s pojmem učivo ve smyslu předpisu toho, co se mají žáci učit, 

tzn. předpisu zakotveného v kurikulárních dokumentech. Vztah mezi pojmy obsah – učivo zdaleka není přímo-

čarý ani jednoduchý. 

Obsah jakožto potenciál k učení se může týkat všech jevů v učebním prostředí i ve smyslu tzv. skrytého kurikula. 

Kupř. z hlediska současného pojetí osobnostní a sociální výchovy „téměř cokoliv, co se ve škole děje, má […] téměř 

trvale nastartovaný potenciál rozvíjet tzv. personální a sociální dovednosti“ (Valenta, 2015, s. 407). Analogicky 

to však platí pro všechny ostatní obory: vše, co se ve škole či třídě děje, má (má mít) potenciál pro objevování 

instrumentální praxe příslušného oboru či kulturní oblasti skrze žákovu zkušenost v situacích poznávání a učení. 

Záleží jen na tom, jak je tento poznávací potenciál iniciován prostřednictvím učebních úloh a jak je v učebním 

prostředí zhodnocen. 

Ve volné návaznosti na symbolický interakcionismus (Blumer, 1986; Nelson, 1998) 

vycházíme ze základního předpokladu, že působnost učebního prostředí na žákov-

ské učení a poznávání je založena na symbolických interakcích mezi lidmi. V nich 

se na podkladě dorozumívání při společném intencionálním jednání utváří poro-

zumění určitému obsahu (TD, 2017, s. 30–35, 37–39). Proto didaktický výzkum 

vzdělávání směřuje k objasňování sémantizace („tvorby významů“, meaning-ma-

king), tj. sociokulturního utváření vztahů mezi potenciálním obsahem jevů a inter-

pretovanými významy (relace Inhalt – Gehalt; Hopmann, 2007; Gruschka, 2013; 

Midtsundstad, 2015). 

Aby se žák něco naučil s porozuměním, tj. aby se o tom uměl správně dorozumět, 

musí z potenciálního obsahu v učebním prostředí autonomně a efektivně konstru-

ovat – mentalizovat – významy, a to včetně způsobilosti k dialogické argumentaci 

a k zdůvodňování svých přesvědčení (TD, 2017, s. 37–39, 114–121, 184–189). 

Pro didaktiku je proto zásadně důležité zjednat si porozumění pro to, jak žákova 

znalost obsahu (tj. schopnost konstruovat a sdělovat významy v interakci s potenciál-

ním obsahem) vyrůstá z obsahových transformací mezi subjektivitou žáka, objekti-

vitou věcné skutečnosti a intersubjektivitou učebního prostředí (srov. Janík & Sla-

vík, 2009; TD, 2017, s. 102–103, 154–162). Suverénním výzkumným nástrojem 

k dosahování tohoto badatelského cíle je didaktická kazuistika. 



24

Exkurs ii.3. Teoretické zázemí didaktické kazuistiky v  transdidaktice: na průniku symbolického 

interakcionismu a koncepce intencionality.

Koncepce symbolického interakcionismu je založena na ústředním tvrzení, že významy se během sémantizace 

utvářejí a mění v interakcích a komunikaci mezi lidmi. Význam jevu vyplývá z toho, jak člověk zachází s určitým 

jevem ve vztahu k jinému člověku při společném jednání; význam tedy vyplývá ze sociální interakce, z úsilí o do-

rozumění (Blumer, 1986, s. 4; srov. Nelson, 1998). Toto východisko je dokresleno třemi základními tezemi. První 

teze symbolického interakcionismu: lidé jednají na základě významů, které připisují jevům, jimiž se zabývají (je-

vem může být věc, bytost, instituce, způsob chování apod.). Druhá teze: význam je odvozován z jevů na podkladě 

sociální interakce. Třetí teze: významy jevů jsou konstruovány prostřednictvím interpretace v průběhu zacházení 

lidí s jevy a komunikace o jevech (Blumer, 1986, s. 2). 

Transdidaktická teorie následuje tyto teze s  oporou o koncepci intencionality v  jednání, řeči a myšlení. 

Intencionalita je dispozice k rozlišování, třídění a strukturaci jevů během cílového chování a uspokojování pod-

mínek satisfakce (TD, 2017, s. 80–84). Nezbytným funkčním předpokladem intencionality je izomorfismus 

při transformacích obsahu v interakcích mezi lidmi navzájem a světem (TD, 2017, s. 102–108). 

Kdyby nebylo operačního izomorfismu, nebylo by možné významově sjednotit vnější jevy s vnitřní ideou obsahu 

v paměti a nebylo by tedy možné uskutečňovat extenzionální dekonstrukci významů z jevů: lidé by se nemohli 

společně vyznat ve světě. Kdyby nebylo instrumentálního izomorfismu, nebylo by možné konstruovat nové význa-

my prostřednictvím intenzionálního rozvoje nebo intenzionálního zhušťování: lidé by se nemohli srozumitelně 

vyjadřovat o světě (TD, 2017, s. 30–35, 80–125). V souhrnu z toho vyplývá, že bez izomorfismu by nebylo možné 

zabezpečit dvě klíčové podmínky lidského dorozumění i porozumění: reciprocitu perspektiv a s oporou v ní, ani 

veškerou světatvorbu (ve smyslu Goodmanova worldmaking; Goodman, 1996, 1984). 

Úkolem didaktické kazuistiky je analyzovat, vyložit a vyhodnotit, jak se v učebním 

prostředí na základě učebních úloh konstituují příležitosti k vzdělávací světatvor-

bě: k dorozumění, k žákovskému učení a porozumění obsahu. 

Analýza, výklad a hodnocení se v  didaktické kazuistice opírají o kritické porov-

nání reálného stavu výuky s  jeho navrženými hodnotovými alternativami – al-

teracemi. Prostřednictvím alterací je popisná stránka kazuistiky obohacena hod-

nocením, protože dochází ke srovnání pozorované situace s její hypoteticky lepší 

(tj. hodnotnější) alternativou, která má být lege artis zdůvodněna. Argumentace 

se opírá o vyhodnocení přínosů navrhovaných relačních změn pro integritu výu-

ky, tj. pro souladnost mezi obsahem, cíli a interaktivním jednáním ve výuce (TD, 

2017, s. 254–256, 335–338, 341–343). 

Výchozím měřítkem didaktické kvality při hodnocení alterací je tzv. instrumentál-

ní praxe. Instrumentální praxe poskytuje ontodidaktické východisko pro hodnocení 

učebního prostředí. To musí být doplněno psychodidaktickým hlediskem zohled-

ňujícím předpoklady, potřeby a motivace žáků reprezentované jejich aktivitami 

v učebním prostředí (srov. Kvasz, 2015, s. 43–47; TD, 2017, s. 30–31, 152–154). 
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Exkurs ii.4. Instrumentální praxe – ontodidaktické měřítko kvality učebního prostředí.

Alterace směřují ke kritickému porovnávání kvalitativně rozdílných stavů učebního prostředí. Ontodidaktickým 

měřítkem vzdělávací kvality přitom je instrumentální praxe, tj. souhrn kulturních praktik v určitém oboru či ob-

lasti: praktik, které rozvíjejí instrumentální zkušenost. Instrumentální zkušenost překračuje meze běžné každo-

denní empirie na základě užívání kulturních artefaktů – poznávacích instrumentů oboru nebo kulturní oblasti 

(Kvasz, 2015, s. 43–47; TD, 2017, s. 30–31). Čím lépe učební prostředí přiléhá k příslušné instrumentální praxi, 

a tedy čím lépe u žáků zabezpečuje rozvoj instrumentální zkušenosti (včetně jejích všeobecně vzdělávacích aspek-

tů etických, estetických, občanských ad.), tím vyšší ontodidaktická kvalita se mu přisuzuje.

Instrumentální praxe do výuky vstupuje prostřednictvím vzdělávacích oborů nebo 

oblastí. V nich učební prostředí vzniká a utváří se jako kulturní pole tvorby, protože 

se v něm vzájemně doplňují reproduktivní a inovativní aktivity, které se uskuteč-

ňují prostřednictvím subjektu, ale jsou obsahově závislé na kulturním kontextu, 

resp. instrumentální praxi. Subjekt má předpoklady (antropické a ontické dispo-

zice) ke kulturnímu jednání (má kulturní potenci). Tyto své předpoklady tvůrčím 

způsobem – autorsky – realizuje prostřednictvím kulturní substance: médií tvorby, 

tj. instrumentů, artefaktů. Autorský kreativní charakter učebního prostředí jako 

zvláštního případu kulturního pole jsme vystihli novotvarem inovativní reproduk-

ce (TD, 2017, s. 30–31, 63–65). 

Model kulturního pole tvorby platný pro učební prostředí byl vysvětlen v publikaci 

Tvorba jako způsob poznávání (TZP, 2013, s. 133–136, 190–192). Má tři dimenze, 

které reprezentují dynamiku utváření kulturního pole, resp. učebního prostředí, 

mezi protilehlými tendencemi či důrazy. Jednou z dimenzí je již zmíněná inovativ-

ní reprodukce, druhá dimenze je vystižena pojmem hodnota, třetí je charakterizo-

vána termínem konceptová integrace. Schéma zde uvádíme na obrázku ii.1.

Obrázek ii.1. Model učebního prostředí jako zvláštního případu kulturního pole tvorby rozliše-
ného do třech dimenzí: konceptová integrace, hodnota, inovativní reprodukce (podle TZP, 2013, 
s. 134, 190, upraveno). V krajních bodech diagonály jsou uvedeny dva hlavní didaktické forma-
lismy: odcizené poznávání (ve výuce nadmíru převažuje reproduktivní stránka obsahu – učivo) 
a utajené poznávání (ohled na učivo je nadmíru oslaben ve prospěch žákovské motivace didak-
ticky neplodnými aktivitami). 
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Ze schématu modelu učebního prostředí lze vyčíst, že zkoumání výuky, potažmo 

její kvality, se musí vyrovnávat s analýzou pohybu mezi třemi základními osami, 

s jejichž oporou lze vysvětlovat vliv učebního prostředí na změny žákovských dis-

pozic a následně i zdůvodňovat soudy o kvalitě výuky. 

Východiskem je konceptová integrace (blending) obsahu z klíčových oblastí subjek-

tivní zkušenosti, resp. zážitku: fyzického jednání, smyslového vnímání, symbolické 

interakce a komunikace. Prostřednictvím konstruktu „konceptová integrace“ vy-

světlujeme mentalizační procesy, které organizují žákovskou zkušenost prostřed-

nictvím významů a představ na průniku jednání, vnímání a symbolizace. 

V popisu a interpretování mentalizačních procesů není didaktická kazuistika na-

hraditelná žádným jiným výzkumným nástrojem, protože pouze specifický narativ 

kazuistiky dovoluje popsat a vyložit procesy generování integračního prostoru mezi 

různými oblastmi lidské zkušenosti (srov. Fauconnier & Turner, 2002, s. 40–50; 

TZP, 2013, s. 60–77, 190–199; TD, 2017, s. 114–121, 184–189). 

Exkurs ii.5. Konceptová integrace 

Ilustrativním příkladem analýzy konceptové integrace je kazuistika K_17_Mat8, která rozebírá úlohy zaměřené 

na konceptovou integraci motorických, symbolických a ikonických aktivit v matematice. Objevování matematic-

kého obsahu je zde založeno na tělesné akci – tleskání a dupání – kterou žáci mají mentalizovat prostřednictvím 

matematického konstruktu společný násobek. Autorka kazuistiky objasňuje: „V první části aktivity Tleskni, dupni 

žáci získávají motorické zkušenosti. Ve druhé části aktivity žáci hledají nástroj, instrument, jak tyto motorické 

zkušenosti uchopit. Tedy jejich motorické zkušenosti se přetvářejí na zkušenosti instrumentální a ty jim umožní 

artikulovat řešení pomocí matematických symbolů.“ 

Druhá – vertikální – dimenze modelu učebního prostředí je podkladem pro sledo-

vání mentalizačního pohybu žáka od jeho výchozích subjektivních předpokladů 

(kulturní potence) k nabývání porozumění pro užití kulturních artefaktů – instru-

mentů oborového poznávání. Dochází tím ke zhodnocení žákovských dispozic pro-

střednictvím instrumentální praxe a konceptových systémů kultury; proto ozna-

čujeme tuto dimenzi jednoduše hodnota. S ohledem na ni by v učebním prostředí 

mělo docházet ke zhodnocení či „povýšení“ tzv. malé kreativity (Little-C) směrem 

ke kreativitě velké (Big-C) s ideálním cílem: rozvíjet u každého subjektu jeho osobi-

tý autorský styl v kontextu příslušného obsahu (TD, 2017, s. 142–149, 308–309). 

Tím by se mělo uskutečňovat spojení tří základních aspektů výchovného a vzdělá-

vacího působení: personalizace, socializace a enkulturace. 

6 Kódy uváděné dále v  textu a v  tabulce iv.1 níže jsou převzaty z knihy Transdisciplinární didaktika (Slavík, Janík, Najvar, & Knecht, 
2017), kde pod nimi vstupovaly jednotlivé kazuistiky do vícepřípadové studie. Přehledně jsou uvedeny v tabulce v následující kapitole 
iv této knihy. 
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Exkurs ii.6. Mentalizační pohyb v dimenzi hodnota; návaznost na model hloubkové struktury výuky.

Dimenzi hodnota opět přiléhavě ilustruje výše citovaná kazuistika K_17_Mat, v níž lze dobře sledovat i úzký vztah 

modelu učebního prostředí k modelu hloubkové struktury výuky (TD, 2017, s. 338–348). V něm jsou posuny 

žáků v dimenzi hodnota reprezentovány transformacemi obsahu mezi tematickou, konceptovou a kompetenční 

vrstvou hloubkové struktury výuky. V kazuistice K_17_Mat se tematická vrstva projevuje v žákovském tleská-

ní a dupání na pomyslné základní úrovni kulturní potence (tleskat umějí i šimpanzi). Tyto původně spontánní 

aktivity jsou ale prostřednictvím učebních úloh (viz kazuistika K_17_Mat) zhodnoceny a „povýšeny“ do úrovně 

instrumentální zkušenosti prostřednictvím konceptové integrace s matematickým obsahem (konceptová vrstva) 

s ohledem na vzdělávací cíle výuky (kompetenční vrstva). 

Podobně ilustrativní v tomto směru je kazuistika K_32_Spol, v níž se nabízí „povýšení“ či zhodnocení spontán-

ních smyslových aktivit čichového vnímání prostřednictvím tzv. „velké myšlenky“ (antropologická rovnost mezi 

lidmi) spolu s respektem k interkulturním rozdílům mezi lidmi (TD, 2017, s. 392). Autorka prostřednictvím alte-

race poukazuje na výukou nevyužité možnosti tohoto zhodnocení. 

Mentalizační pohyb v dimenzi hodnota a v návaznosti na model hloubkové struktury výuky lze ovšem dobře sledo-

vat i na rozboru snížené kvality výuky: didaktických formalismů. Kromě citované kazuistiky K_32_Spol to ilustruje 

např. kazuistika z chemie K_22_Prir (TD, 2017, s. 388–391). I zde učební úlohy mohly nabízet žákům kvalitní 

příležitost ke zhodnocení jejich zkušenosti při experimentaci, kdyby se podařilo vyhnout utajenému poznávání. 

O třetí, horizontální dimenzi modelu učebního prostředí – inovativní reproduk-

ce – jsme podrobněji psali v souvislosti s historickým vývojem a pokrokem na prů-

niku tvořivosti malé, Little-C, a velké, Big-C (TD, 2017, s. 20–21, Exkurs 0.5; 

s. 64–66). Didaktická kazuistika umožňuje svým narativem vystihnout souvislosti 

mezi reprodukcí a inovací, takže poskytuje příležitost analyzovat a vyhodnocovat 

kreativní i personalizační kvalitu utváření učebního prostředí v situacích výuky. To 

současně znamená, že kazuistika poskytuje příležitost k výkladu specifické dialekti-

ky mezi alografickým a autografickým charakterem pedagogického díla (TD, 2017, 

s. 297–304; Exkurs 3.6, s. 299). Prostředkem k tomu je kritická komparace hodno-

tových alternativ (alterací) učebního prostředí, která vyžaduje analýzu a vyhodno-

cení složité souvislosti mezi ko-textem výukové situace a odpovídajícím kontextem 

kultury chápaném především jako kontext instrumentální praxe příslušného oboru 

nebo oblasti. 

Exkurs ii.7. Didaktická kazuistika – srovnatelně s uměleckou kritikou – je autorsky originální.

Náročnost kritické komparace mezi pozorovanou situací výuky a její alterací je dána tím, že inovace není ima-

nentní vlastností posuzovaného jevu, ale je odvozena z interpretace složitých vztahů mezi ním a relevantní třídou 

předcházejících tvůrčích projevů (srov. Kulka, 2004, s. 101). Proto jakýkoliv vzor (předem stanovená ideální podo-

ba) může při porovnávání sloužit jen jako počáteční nápověď pro konceptovou analýzu, tj. jenom jako potenciální 

reprezentant referenční třídy, v rámci které mají být zvažovány a zdůvodňovány hodnoty posuzované situace. 

Z toho plyne, že každá analýza výuky spojená s hodnocením proporcí mezi její reproduktivní a inovativní slož-

kou, má-li být hodnotná, je – srovnatelně s uměleckou kritikou – originálním autorským činem, který se nemůže 

spoléhat na předem platná přesná a úplná pravidla výzkumného postupu (techné). Platí to tedy i pro všechny 

didaktické kazuistiky publikované v této knize a zpracované ve vícepřípadové studii. 
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Navzdory nárokům na originální interpretaci se při tvorbě didaktické kazuistiky 

uplatňuje řada vodítek či pravidel spjatých s pojmy, o nichž zde píšeme. Lze též 

zformulovat víceméně zastřešující obecné měřítko, které udává základní směr 

při hodnocení tvůrčích stránek výuky. Je to pravidlo přímé úměry tvořivosti a ná-

ročnosti úloh v pedagogickém díle: čím hodnotnější je příklon k tvořivému inova-

tivnímu pólu ve výuce, tím větší důraz je kladen na žákovo autorství, ale současně 

tím vyšší jsou kladeny nároky na ontodidaktickou a psychodidaktickou kvalitu 

učebních úloh. Není totiž vůbec snadné navrhnout úlohu tak, aby co nejlépe vysti-

hovala podstatný moment v příslušné části instrumentální praxe a zároveň poskytla 

žákovi plnohodnotné autorské tvůrčí uplatnění. 

K pravidlu přímé úměry tvořivosti a náročnosti se úzce váže problematika didaktic-

kých formalismů. Pokud se nepodaří do úloh kvalitně zapracovat učivo s ohledem 

na obor, tj. dobře respektovat ohled na rekonstrukci podstaty instrumentální praxe, 

výuka selhává ve formalismu utajené poznávání, i když přitom může být metodicky 

kvalitní a pro žáky je motivující (srov. Šeďová, Šalamounová, Sedláček, & Švaříček, 

2017). Naopak, pokud je nadmíru zredukován personalizační ohled k  autorství 

a žákovským předpokladům i motivacím, výuku postihuje formalismus odcizené-

ho poznávání, i když se nedopouští prohřešků vůči učivu a instrumentální praxi 

(TD, 2017, s. 373–394). Tendence k těmto dvěma základním didaktickým forma-

lismům, které jsou na základě výzkumů výuky postupně diferencovány do dalších 

variant, je ve schématu učebního prostředí na obrázku ii.1 vyjádřena šedě podbar-

venými značkami s názvy formalismů. 

Z pozice těchto značek lze vyčíst, že oba příznačné typy formalismů jsou v principu 

způsobeny jednostranností, tj. nepostačující integritou všech nezbytných dimenzí 

tvorby kulturního pole. Pokud ve výuce nadmíru převažuje soustředění na znalosti 

kultury spolu s přílišným důrazem na reprodukci kulturních struktur, hrozí formalis-

mus odcizeného poznávání (samozřejmě s ohledem na reálný situační kotext). Z dru-

hé strany, jestliže je kulturní dimenze spolu s ohledem na reprodukci kulturních 

struktur příliš zanedbána, hrozí formalismus utajeného poznávání. V obou těchto 

krajních polohách se oslabuje nebo vytrácí úloha konceptové integrace při  učení 

a poznávání. To znamená, že nedochází k funkčnímu mentálnímu propojení mezi 

představou, jednáním, vnímáním a jazykem tak, aby žák do potřebné hloubky poro-

zuměl obsahu, který má zvládnout, a dokázal se o něm uspokojivě dorozumět.

Všechny v této knize publikované kazuistiky a všechny kazuistiky, které byly před-

mětem metasyntézy v knize Transdisciplinární didaktika (2017), výše popsaným 

způsobem (Exkurs i.1; viz též TD, 2017, Exkurs 4.1, s. 353) replikují teoretický 

konstrukt didaktických formalismů nebo jejich hodnotového protějšku – didaktic-

kých excelencí, jak se čtenář při jejich studiu může sám přesvědčit. 
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ii. 2  Didaktická kazuistika je empiricky zakotvená ve faktech výuky 
a pojetí faktů podmiňuje koncepci a tvorbu didaktické kazuistiky 

Didaktická kazuistika, ve shodě se všemi metodami empirického výzkumu, musí 

být zakotvena ve faktech. Hlavním zdrojem faktů pro didaktické kazuistiky je pozo-

rovaná výuka. Z ní je zapotřebí fakty interpretovat tak, aby bylo možné v kazuistice 

formulovat lege artis profesní soudy a úsudky o stavech a proměnách učebního pro-

středí, které jsou podstatné pro žákovské učení. Řečeno s použitím výše osvětlené 

terminologie, je třeba formulovat soudy a úsudky o klíčových relačních změnách 

pozorovaných během případu. 

Exkurs ii.8. Dva způsoby zpracování faktů v didaktické kazuistice. 

Způsob zpracování faktů v didaktické kazuistice musí brát v úvahu jak objektivizující perspektivu třetí osoby, tak 

protilehlou „fenomenologickou“ perspektivu první osoby (žáka a učitele). V této souvislosti je podnětné věnovat 

pozornost metodologickému rozlišení, které objasňuje Mareš (2015, s. 118). Mareš upozorňuje na dva odlišné 

metodologické přístupy, v jejichž teoretickém rámci jsou pak výzkumně zaměřené případové studie koncipovány. 

Je to jednak směr sociálně-konstruktivistický, který představují práce Stakeho (1995) a Merriamové (2009) a kte-

rý se „opírá o transakční metodu zkoumání, při níž je výzkumník osobně ‚vnořen‘ do případu. Případ je rozvíjen 

v rámci osobního vztahu mezi výzkumníkem a informantem a jako celek představuje kvalitativní metodologic-

ký přístup“ (Mareš (2015, s. 118). Tento přístup odpovídá „fenomenologické“ perspektivě první osoby. Druhý 

přístup představují práce Yina (1989, 2012, 2014), Eisenhardtové (1989), Flyvbjerga (2006, 2011), vychází 

z postpozitivistického paradigmatu a opírá se o jasně definovaný výzkumný projekt. „Výzkumník dbá na validitu 

získaných výsledků, hlídá si potenciální rizika, jež mohou výsledky zkreslit při pilotním nebo explorativním (vy-

světlujícím) výzkumu. Všechny důležité složky zkoumaného případu jsou při tomto pojetí adekvátně popsány, 

pečlivě studovány a důkladně analyzovány.“ (Mareš, 2015, s. 118). Didaktické kazuistiky v našem pojetí vycháze-

jí z postpozitivistické tradice s ontodidaktickým ohledem na obsah a jeho transformace, ale přitom nemohou zcela 

opomíjet osobní stránky případu, především s psychodidaktickým ohledem na žáka. 

ii. 2.1  Zvláštní povaha didaktických faktů, které empiricky 
zakotvují kazuistiku 

Pro oborovědidaktický a transdidaktický výzkum je příznačná zvláštní povaha 

zkoumaných faktů, která podmiňuje celkové pojetí didaktické kazuistiky jak v te-

orii, tak ve výzkumné praxi klinické vědy. Slavík a Janík (2005, s. 343) tyto fakty 

charakterizovali na teoretickém podkladě tzv. dvojrozměrné sémantiky jako „amal-

gám konkrétní činné zkušenosti z  výuky a jejího jazykového uchopení“ a jejich 

interpretační strukturu vymezili přívlastkem dvojdimenzionální. 
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Exkurs ii.9. Dvojrozměrná sémantika (extenze a intenze) a dvojdimenzionální povaha faktu (psy-

chodidaktický a ontodidaktický přístup): příznaky celkového pojetí didaktické kazuistiky. 

Charakterizace didaktického faktu jakožto spojení činné zkušenosti z  výuky s  jejím jazykovým uchopením je 

objasňována na podkladě dvojrozměrné sémantiky prostřednictvím rozboru vztahů mezi extenzionálním a in-

tenzionálním pojetím významu. Zatímco v extenzionálním pojetí se pozornost zaměřuje na věcnou stránku sé-

mantizace, tj. především na „vertikální“ vztahy mezi výrazy a faktickým zakotvením jejich významů, v  pojetí 

intenzionálním se jedná zejména o významotvorné souvislosti uvnitř příslušného kontextu, tj. o „horizontální“ 

vztahy vzájemného rozlišování, seskupování a vyplývání významových prvků. 

V reálné vzdělávací praxi se uvedený rozdíl projevuje v odlišném pojetí nároků na žáka. Extenzionální hledisko 

vede k soustředění pozornosti na reálně pozorované objekty a jejich vlastnosti: odpovědi na základní otázky: Co 

to je? Jaké to je? Jednoduše např.: Je to bílá, sypká, kysele chutnající látka. Intenzionální přístup k tomu přidává 

specifický ohled na kontext výkladu: odpovědi na otázky zacílené na vysvětlování významových a hodnotových 

souvislostí v rámci příslušné kulturní oblasti, resp. oboru. Jednoduše např.: Je to kyselina citronová, její sumární 

vzorec je C6H8O7…

Dvojdimenzionální povaha faktu se vysvětluje prostřednictvím rozlišení psychodidaktického a ontodidaktického 

přístupu v didaktické teorii i praxi (Slavík & Janík, 2005, 2006, 2007; Janík & Slavík, 2009; TD, 2017, s. 83–90, 

152–162). Ontodidaktický přístup se odvíjí od porozumění obsahu příslušného oboru instrumentální praxe, při-

čemž bere též v úvahu zřetel k žákovi. Psychodidaktický přístup se odvíjí od porozumění žákovským předpokla-

dům, potřebám a motivacím, přičemž bere v úvahu odpovídající oborový rámec instrumentální praxe. Syntéza 

obou přístupů je založena na vzdělávacích cílech, tj. ve společenském a kulturním zázemí kurikula. 

Tyto dvě ústřední teze, které z  nejobecnějších hledisek předznamenávají celkové pojetí didaktické kazuistiky, 

se nyní pokusíme v krátkosti vysvětlit s východiskem v základním pojmu učební prostředí. 

Má-li žák konstruovat významy z obsahu učebního prostředí, musí se opírat o věcný 

faktický stav výuky; prostě řečeno o to, co se ve výuce děje a co tu on sám vnímá 

a dělá. Faktický stav výuky je společným pozorovacím východiskem pro žáka, uči-

tele i výzkumníka – tvůrce kazuistiky. Proto je též nezbytnou ontickou podmínkou 

reciprocity perspektiv: podmínkou vzájemné shody o pozorovaných jevech. Aby se 

o nich lidé vzájemně dorozuměli, potřebují se do nutné míry shodnout na jejich 

základním významu ve smyslu odpovědi na otázky Co to je? (otázka vtažená k sub-

stanci) a Jaké to je? (otázka vztažená k vlastnostem). Proces takového významového 

určení jsme nazvali extenzionální dekonstrukce. Extenzionální dekonstrukce je 

postup, který umožňuje dobrat se tzv. extenzí – základních významů přiřazova-

ných k  vybraným a z  kontextu utříděným prvkům objektivní reality (TD, 2017, 

s. 32, s. 158). Jednoduše řečeno, extenzionální dekonstrukce je vstupní podmínkou 

pro záměr „vyznat se ve světě“. 

Schopnost dobrat se extenzí vede k „vertikálnímu“ zakotvení obsahu zkušenosti 

se smyslově vnímanými objekty a projevuje se dovedností ukázat na ně, pojmeno-

vat je, popsat jejich vlastnosti a zařadit je do příslušné klasifikační třídy v určitém 

kontextu. To je zcela podstatná kulturní dovednost vyžadovaná v  celém rozsa-

hu všeobecného i specializovaného vzdělávání. K jejímu uplatnění je nutné užít 
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výrazové konstrukty, které lze významově interpretovat prostřednictvím identifika-

ce a označení příslušné extenze, tj. jejich společného obsahového konstituentu: „Co 

to je?“ – „Stůl.“ – „Jaký?“ – „Nízký, hnědý, dřevěný.“ – „Kolik je tu stolů?“ – „Tři.“ 

(srov. TD, 2017, s. 158). 

Tvorba výrazového konstruktu je podmíněna znalostí odpovídajícího mentalizač-

ního kontextu, tj. „horizontálních“ vztahů v jazyce, resp. v symbolickém systému, 

který slouží k dorozumění a porozumění během interakcí mezi lidmi a se světem. 

Takový symbolický systém je nejenom obecným předpokladem existence kultury, 

ale též nezbytným základem existence každého oboru nebo oblasti instrumentální 

praxe. Sdílení symbolického systému mezi lidmi, kteří se mají navzájem dorozu-

mět, je nezbytnou antropickou podmínkou pro reciprocitu perspektiv (TD, 2017, 

s. 32–33). 

Procesu formulování výrazových konstruktů, které nesou význam při snaze do-

rozumět se a něčemu porozumět, říkáme intenzionální rozvíjení a intenzionální 

zhušťování. Intenzionální rozvíjení a intenzionální zhušťování (spolu s  extenzio-

nální dekonstrukcí) je druhá zcela podstatná kulturní dovednost vyžadovaná v ce-

lém rozsahu všeobecného i specializovaného vzdělávání. 

Exkurs ii.10. Intenzionální rozvíjení a intenzionální zhušťování. 

Při intenzionálním rozvíjení se z extenze (coby obsahového konstituentu) odvozují různé způsoby jejího popisu 

a výkladu v příslušném kontextu světatvorby: konstruuje se svět. Např. z extenze množství 9, fakticky zakotvené 

v objektivní realitě („Spočítej 9 kuliček, jahod, dřívek…“), se konstruuje svět v kontextu matematiky rozvojem 

jiných intenzionálních zvýznamnění: IX; 3 + 3 + 3; 3 * 3; 3
2
. Zpětně v protipohybu se uskutečňuje intenzionální 

zhušťování: /// /// /// = 9; IX = 9; 3 + 3 + 3 = 9. 

Tyto významotvorné souvislosti může znalý člověk (znalec) dále a dále obohacovat až k samým mezím momentál-

ních poznávacích možností příslušného kontextu, tj. příslušné instrumentální praxe oborů či kulturních oblastí. 

Jen proto je možné nesčíslně mnoha rozmanitými způsoby „říkat i dělat totéž jinak“, a tedy i poznávat svět tvor-

bou. A jen proto je možné přiblížit jinými způsoby žákovi to, co by v původní podobě bylo pro něj nesrozumitelné, 

neuchopitelné (Janík & Slavík, 2009; TZP, 2013, s. 47–67; TD, 2017, s. 154–162). 

Pro hluboké porozumění procesům vyučování a učení je důležité rozumět séman-

tizaci (tvorbě významu) jakožto procesu obsahových transformací mezi subjektiv-

ním obsahem prekonceptů, myšlenek či představ, objektivním obsahem (vždy jen 

zčásti uchopitelným) společně žité reality a intersubjektivním obsahem sdílené in-

strumentální praxe. To jsme stručně vysvětlovali výše v Exkursu ii.3 na podkladě 

koncepce intencionality. 
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ii. 2.2  Představa je svorníkem mezi subjektem a světem

Zde jen zvlášť připomeneme a zdůrazníme, že z didaktického hlediska je uzlovým 

bodem obsahových transformací představa (srov. Currie & Ravenscroft, 2011, s. 11, 

100–107 aj.). Představa dynamicky propojuje obsah vnitřních mentálních aktivit 

subjektu s obsahem jeho jednání, vnímání a s intersubjektivně sdílenými významy. 

Představa a s ní spojená dovednost exemplifikovat vlastnosti substance je nutnou 

podmínkou jakéhokoliv přání a plánování, je nezbytným předpokladem pro men-

tální reprezentaci, resp. symbolizaci, a pro rozlišování i propojování fikčního světa 

a světa reálných možností (TD, 2017, s. 96–99, 220–236). Obecně vzato, předsta-

va je mentální svorník mezi vnitřním subjektivním prostorem a vnějším okolím. 

Proto právě představa je z  didaktického hlediska ústředním bodem při utváření 

struktury intencionality během mentalizace a je pojítkem mezi tzv. poznávacími 

perspektivami první a třetí osoby.

Exkurs ii.11. Představa jako svorník mezi poznávacími perspektivami první a třetí osoby při nabý-

vání znalosti obsahu. 

Představy je možné kognitivně uchopit prostřednictvím jejich symbolické interpretace v obrazech či metaforách 

prostřednictvím typizace nebo v pojmech prostřednictvím objektivizace. Říkáme, že představy se tím stávají ko-

gnitivně penetrabilní. Tímto způsobem lze subjektivní představy intersubjektivně zprostředkovat a v dosažitelné 

míře sdílet jejich obsah prostřednictvím intenzionálního rozvíjení nebo zhušťování a extenzionální dekonstruk-

ce. Směřování ke shodě při tomto sdílení je vyjádřeno termínem objektivita, zatímco míru jeho individuace či 

autentifikace reprezentuje pojem indexikalita (TD, 2017, s. 196–205). 

S tím souvisí rozlišení dvou poznávacích perspektiv při nabývání znalosti obsahu, které jsou pro didaktiku klíčové: 

perspektivy první osoby (založené v indexikalitě) a perspektivy třetí osoby (založené v objektivitě). Přístup k obsahu 

z hlediska těchto dvou rozdílných perspektiv je zásadně odlišný ve dvou ze čtyř námi odlišovaných komponent 

zkušenosti (resp. zážitku): v prožitkové a v empatické (TD, 2017, s. 234). Proto vzdělávací obsah nelze paušálně 

redukovat jen na jednu z uvedených perspektiv, potřebujeme-li zachovat jeho vzdělávací a výchovnou komple-

xitu. To je podstatný argument pro zabezpečování tzv. integrovaného kurikula, v němž mají místo jak exaktní 

(„objektivizující“) obory, vztažené především ke světu reálných možností, tak obory „autentifikační“ – expresivní, 

vztažené do značné míry i ke světům fikčním (TD, 2017, s. 114–121, 214–236). 

V kazuistice K_41_Vých jsou podrobně vyloženy a konkrétně doloženy problémy vznikající ze separace perspek-

tiv první a třetí osoby ve výchovném oboru. Autor kritizuje jejich tvrdé oddělování (např. oddělením výuky dějin 

umění nebo technologií od vlastní expresivní tvorby), ale zároveň podotýká, že pro učitele v praxi bývá palčivým 

problémem příprava úloh, v nichž má dojít k propojení obou výše uvedených oblastí a přitom zachování jejich 

specifik a korektních postupů. Připomíná také význačnou roli proměn historického kontextu. Během historic-

kého vývoje moderního a postmoderního umění, zdůrazňuje autor kazuistiky, se postupně kladou jiné a vyšší 

nároky na divákovo porozumění vztahům mezi perspektivami „první“ a „třetí“ osoby: na spojení vlastní zkuše-

nosti se širším interpretačním kontextem díla odvozeným jednak z vývoje umění samého, jednak ze společenské 

historické situace. 

Výše jsme uvedli, že znalost obsahu je dispozice autonomně a efektivně konstruo-

vat a komunikovat významy v interakci s potenciálním obsahem. Takto dynamic-

ky chápaná znalost obsahu závisí na zvládání kognitivní penetrability, tj. procesu, 
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v němž subjekt (žák, učitel, výzkumník) konstruuje význam na základě propojení 

svých představ se světem skrze výrazové konstrukty při intencionálním jednání, 

vnímání a sdělování. Tento proces konstrukce významu (sémantizace) jsme popsa-

li v termínech extenzionální dekonstrukce, intenzionální rozvíjení a intenzionální 

zhušťování. Uvedené termíny mají vystihnout klíčové momenty sémantizace bě-

hem nabývání znalosti obsahu (žákem, učitelem, výzkumníkem). 

ii.2.3  Společná báze znalosti žáka, učitele, výzkumníka:  
znalost obsahu výuky 

Znalost obsahu je výchozím předpokladem dorozumění i porozumění a je nezbyt-

ným základem pro kritickou argumentaci a zdůvodňování jakéhokoliv osobního 

přesvědčení s oporou o fakty (fakty ze světa reálných možností, nebo fakty ze světa 

fikčního). Proto se autor didaktické kazuistiky má do potřebné míry vyznat v rozli-

šování extenzí a intenzí a v dynamice jejich vzájemných vztahů. Díky tomu může 

vysvětlovat souvislosti mezi faktickým stavem pozorované výuky a z něj interpreto-

vanými významy. Souhrn těchto významů obsažených v paměti nazýváme myšlen-

kový obraz (gestalt) výuky – projev více či méně komplexní znalosti obsahu výuky 

(TD, 2017, s. 139, 248). 

Znalost obsahu výuky je nezbytná jak pro výzkumníka, který tvoří didaktickou ka-

zuistiku, tak pro žáka a učitele. Každý z nich však tuto znalost získává výběrově 

a každý ji potřebuje mít poněkud jiným způsobem. Vyjádříme to nejjednodušeji 

v bodech odlišným pojmenováním: 

• Žák potřebuje především znalost obsahu učení. 

• Učitel – didaktik v praxi – potřebuje didaktickou znalost obsahu vyučová-

ní a učení (tj. didaktickou znalost tvorby učebního prostředí). 

• Výzkumník – didaktik-teoretik – potřebuje znalost modelu kulturní struk-

tury didaktické transformace obsahu (při tvorbě učebního prostředí). 

Vyjmenované rozdíly mezi nároky na znalosti u žáka, učitele a výzkumníka jsme 

v knize Transdisciplinární didaktika popsali a vysvětlovali s oporou v rozlišení způ-

sobů mentalizace (tj. způsobů tvorby mentálních prostorů či interpretačních rámců, 

kterými je popisována a vysvětlována výuka; TD, 2017, s. 114–136). 

Všichni zmínění aktéři spjatí s výukou potřebují interpretační a komunikační rám-

ce pro výklad faktů výuky na úrovni znalosti obsahu učení. To znamená, že všichni 

potřebují určitým způsobem zvládnout roli žáka a do potřebné míry jí rozumět. 
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Učitel však má navíc disponovat též abstraktnějším interpretačním a komunikač-

ním rámcem na úrovni didaktické znalosti obsahu. A konečně výzkumník by měl 

kromě didaktické znalosti obsahu pracovat ještě s modelem kulturní struktury. 

Prostřednictvím modelu kulturní struktury může výzkumník s oporou ve faktech 

výuky vysvětlovat proces didaktické transformace obsahu při utváření učebního 

prostředí, a to se zvláštním hodnotícím zřetelem ke kvalitě výuky. S oporou v mo-

delu kulturní struktury totiž může soudit a usuzovat, do jaké míry jsou ve výuce pl-

něna hodnotová kritéria. V našem případě jde především o zastřešující komplexní 

kritérium integrita výuky (TD, 2017, s. 341–343). 

V této souvislosti podtrhněme, že prostřednictvím implicitní a hlavně uvědomělé 

reflexe obsahu výuky (metakognice) se pozice jednotlivých aktérů mohou sbližovat. 

Tímto způsobem se žák může blížit roli učitele, tj. poznávat obsah učení tak, aby 

jej mohl s porozuměním vyložit druhému (tj. „jako učitel“). A učitel se může blížit 

roli výzkumníka, tj. poznávat didaktickou transformaci obsahu do takové hloubky, 

aby ji mohl vykládat na úrovni „druhé hermeneutiky“ teoretických modelů kul-

turních struktur. 

ii.3  Model hloubkové struktury výuky – základní opora pro replikace 
transdidaktické teorie v didaktických kazuistikách metodikou 3A

Model kulturní struktury, s nímž ve více či méně explicitní podobě zacházejí všich-

ni autoři publikovaných kazuistik v rámci metodiky 3A, popisujeme a vykládáme 

pod názvem model hloubkové struktury výuky (TD, 2017, s. 338–348). Jeho obec-

ná platnost pro replikace v didaktických kazuistikách vyplývá z dvojdimenzionální 

povahy oborovědidaktického nebo transdidaktického faktu. Ten má totiž být inter-

pretován ve dvojím základním kontextu: v ontodidaktickém kontextu instrumen-

tální praxe příslušného oboru nebo oblasti kultury a v psychodidaktickém kontextu 

žákovských předpokladů ke konstruování a komunikačnímu sdílení významů. 

Proto je v  každé z  publikovaných kazuistik konceptová analýza výuky založena 

na dvou základních hlediscích: jednak na výkladu souvislostí mezi faktickou podo-

bou výuky a přepokládanou podobou k ní vztažené instrumentální praxe, jednak 

na výkladu souvislostí mezi faktickou podobou výuky a z ní odvozovanou podobou 

mentalizačních procesů u žáků. 

Žák, učitel ani výzkumník nemají při významovém interpretování potenciálního 

obsahu učebního prostředí jiný informační zdroj faktů než reálnou podobu výuky. 

Klíčový problém při posuzování kvality výuky na podkladě pozorování faktických 
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stavů výuky vystihuje Najvar (2017): Chceme-li porozumět tomu, jak kvalitně se 

žáci během výuky učí konkrétnímu obsahu, je nutné rekonstruovat proces transfor-

mace obsahu ve dvojím kontextu – ontodidaktickém a psychodidaktickém. V prin-

cipu jde o akt dvojí interpretace: interpretace žákovské interpretace (srov.  TD, 

2017, s. 83–90, 126–134). 

Taková „dvojí interpretace“ je uskutečnitelná teprve při znalosti souvislostí mezi 

faktickým ko-textem výuky (co se ve výuce reálně děje) a k němu přiřazovaným 

kontextem transformovaného obsahu (tj. obsahu instrumentální praxe v  přísluš-

ném vzdělávacím či výchovném oboru). Tyto souvislosti se ovšem konstituují tepr-

ve během tvorby učebního prostředí v aktuálních situacích výuky. Vyznat se v nich 

didakticky, to vyžaduje rozpoznávat potenciál učebního prostředí nabízet žákům 

obsah v  té podobě, která je pro jejich interpretační aktivity co nejvíce příhodná 

i přitažlivá. Současně to vyžaduje odhalit překážky, které nepříhodně brání porozu-

mění (protože leckteré překážky jsou naopak motivující k porozumění). Výzkum-

ník, shodně jako učitel, přitom musí „číst výuku“ takříkajíc očima žáka – musí být 

s to zaujímat žákovskou interpretační perspektivu. 

To jsou procedury „dvojí interpretace“, k nimž je nutné se během tvorby kazuis-

tiky poměrně složitě propracovat. To znamená, že „číst“ možnosti, které má žák 

pro interpretování významů ve výuce, není možné přímo z povrchové podoby vý-

uky – výuku je nutné didakticky vyložit z její specifické hloubky. Proto mluvíme 

o „hloubkové“ struktuře výuky. Díky modelu hloubkové struktury může výzkum-

ník (autor kazuistiky) z vnější podoby výuky interpretovat důležité relační změny. 

Tyto relační změny jsou rozpjaté mezi třemi významotvornými vrstvami: koncep-

tovou, tematickou, kompetenční. Vertikální uspořádání těchto vrstev je ilustrací 

oné hloubky, o níž zde mluvíme. 

S  uvedenými třemi vrstvami (obrázek ii.2) a jejich vztahy implicitně pracují jak 

učitel, tak jeho žáci. Pokud však s  výzkumníkem nesdílejí jeho znalost modelu 

kulturní struktury, nemohou je znát a promýšlet explicitně na úrovni „druhé her-

meneutiky“. To znamená, že nejsou schopni rozpoznávat hloubku významové vý-

stavby učebního prostředí. Tu jsme probírali v knize Transdisciplinární didaktika 

(s. 338–348) a zde ji stručně shrneme v hlavních bodech.



36

Obrázek ii.2. Model hloubkové struktury výuky.

Konceptová vrstva je vztažena hlavně k  ontodidaktickému přístupu při analýze 

a podmiňuje interpretování těch faktů, které vážou výuku k instrumentálnímu kon-

textu vzdělávacího oboru nebo oblasti. Výzkumník (nebo učitel při analytické reflexi) 

získává náhled na konceptovou vrstvu prostřednictvím interpretativního „rýžování“ 

obsahu výuky až do jakési krystalické podoby: sémanticko-logické struktury obsa-

hových jader (TD, 2017, s. 322–329). Obsahová jádra a jejich sémanticko-logická 

struktura zakotvují obsah výuky v příslušné oblasti kultury, resp. v odpovídajícím 

oboru (oborech) instrumentální praxe. Toto zakotvení analýzy v obsahu vzdělávací-

ho či výchovného oboru i postup „nastartování“ analýzy, které se odvíjí od identifi-

kace obsahových jader a výkladu sémanticko-logické struktury výuky, je příznačné 

pro obsahový přístup ve výzkumu výuky (a též konkrétně pro metodiku 3A). 

Exkurs ii.12. Konceptová vrstva zachycuje pojmy oboru.

V kapitole 4 (kazuistika K_06_MatJaz) se v jedné z analyzovaných situací v konceptové vrstvě pracuje s oboro-

vými pojmy extensionální a intensionální struktura díla, vypravěčská perspektiva, subjektivní er-forma, nasycení 

fikčního světa či rekonstrukce a doplňování fikčního světa. Tyto pojmy jsou součástí prostoru příslušného oboru 

(literární výchova), nejsou spojené s bezprostřední zkušeností žáků. 

Autorky v kazuistice vysvětlují, jakou roli hrají tyto pojmy z hlediska učení žáků (v sekundě osmiletého gym-

názia): „Nebylo smyslem této hodiny literární výchovy, ani není smyslem literární výchovy na ZŠ obecně, aby 

si žáci osvojili pojmy jako čtenářská odezva, nasycení fikčního světa: rekonstrukce a doplňování fikčního světa, 

extensionální a intensionální struktura díla apod. Tyto pojmy nám, didaktikům, pomáhají pochopit a popsat, 

co se děje s literárním dílem a jeho fikčním světem při změně vypravěčské perspektivy a co všechno se žák díky 

této aktivitě může o fungování literárního díla a jeho fikčního světa dozvědět. Z hlediska žáka je podstatné, aby se 

naučil reflektovat, jaký účinek má změna vypravěčské perspektivy na něj jako na čtenáře a ve kterých složkách 

díla se může projevovat.“ Jinými slovy, konceptová vrstva zachycuje pojmy, které pomáhají strukturovat oborovou 

materii tak, aby mohla být zpřístupněna žákům skrze danou učební úlohu.
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Jak zřetelně napověděl úryvek z  citované kazuistiky, s  obsahem, resp. učivem se 

žáci ve výuce neseznamují v  jeho původní „syrové“ podobě, v  níž se vyskytuje 

v oboru či oblasti původní instrumentální praxe, ale setkávají se s ním v podobě di-

dakticky upravené: prostřednictvím učebních úloh. V nich je instrumentální obsah 

oboru (oblasti) na podkladě ontodidaktické přípravy psychodidakticky tematizován 

do podoby, která má být žákovi přístupná do takové míry, aby obsahu mohl porozu-

mět a mohl při dialogu o něm argumentovat (uplatní se tu tzv. princip zpřístupnění 

a princip zdůvodnění; TD, 2017, s. 94). Opěrnými body pro tuto didaktickou te-

matizaci jsou výrazové konstrukty, které mají být blízké žákově zkušenosti, a proto 

spadají do tematické vrstvy modelu hloubkové struktury výuky (srov. TD, 2017, 

s. 167–168).

Analýza vztahů mezi tematickou a konceptovou vrstvou v hloubkové struktuře 

obsahu reálné výuky je klíčová pro zjišťování výskytu didaktických formalismů 

a pro náhled na důvody jejich vzniku. Je totiž podkladem pro vysvětlení procesu, 

v němž se obsah vzdělávacího (výchovného) oboru vymyká integraci s žákovským 

jednáním a porozuměním, tj. vymyká se zvýznamnění – žák mu nerozumí. Dů-

vody tohoto neporozumění je nutné odhalit při detailní analýze učitelských a žá-

kovských mikrostrategií ve výuce s ohledem na kontext příslušné instrumentální 

praxe. Přitom se ukáže, ve kterých momentech obsahových transformací vznikly 

mezery v postupu, chybné interpretace, zkratky apod., které způsobily nedorozu-

mění a neporozumění. 

Exkurz ii.12. Učení žáků se odehrává na švu mezi tematickou a konceptovou vrstvou.

Analýzu vztahu mezi pojmy v tematické a pojmy v konceptové vrstvě konceptového diagramu lze chápat jako 

bezprostřední pohled na příležitost k učení žáků, neboť právě ona se zabývá procesem zprostředkování extenzí 

a intenzí oborového obsahu žákům.

V kapitole 3 (kazuistika K_05_MatJaz) autorka analýzou vztahu mezi tematickou a konceptovou vrstvou naznala, 

že „práce na úrovni tematické vrstvy není provázána s vrstvou konceptovou či vrstvou kompetenční – práce s  on-

krétní ukázkou neslouží jako most k oborovým konceptům ani cíleně nevede k rozvoji některých z kompetencí. 

Práce s textem tak probíhá izolovaně a její potenciál (ve smyslu možné konceptualizace či generalizace) zůstává 

nevyužitý, případně neuvědomovaný.“

Při analýze vztahů mezi konceptovou a tematickou vrstvou zpravidla nelze obejít 

souvztažnost s kompetenční (cílovou) vrstvou. Koncepty, které výzkumník zazna-

menává a interpretuje v kompetenční vrstvě, vypovídají o předpokládaném či žá-

doucím způsobu existence obsahu v dispoziční výbavě žáka. Spadají tedy do okru-

hu reprezentací žákovy gramotnosti (v nejširším ohledu) nebo funkční gramotnosti 

či kompetence (TD, 2017, s. 189–195). 
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Koncepty z kompetenční vrstvy jsou tedy pomyslnou spojnicí mezi cílovými náro-

ky kurikula (co má žák znát, umět, zvládnout), obsahem příslušné instrumentální 

praxe v  kultuře a souhrnem žákovských předpokladů. Přitom hraje zásadní roli 

míra abstrakce, s níž jsou kladeny nároky na příslušné dispozice. Čím je tato dis-

pozice obecnější („abstraktnější“), tím větší rozsah potenciálních aktivit zahrnuje, 

ale obvykle tím obtížnější je připravit a lege artis zdůvodňovat učební úlohy, které 

by její rozvoj měly zabezpečit na konkrétním obsahu určitého vzdělávacího oboru, 

nechceme-li, aby se přitom obor „vytratil“. 

Exkurz ii.13. Kompetenční vrstva zachycuje cílovou (nadoborovou) orientaci výukové situace.

V  návaznosti na kurikulárně reformní aktivity první dekády 21. století byla ve vzdělávacím diskursu posílena 

orientace na nadoborové vzdělávací cíle. Jinými slovy, pod hlavičkou (klíčových) kompetencí jsou akcentovány 

ty cíle, které mají integrující potenciál a mezioborové přesahy. Např. v kazuistice K_33_Spol (kapitola 18) autoři 

v analyzované výukové situaci vidí orientaci na rozvíjení kompetence k učení: 

„Kompetencí, kterou mají žáci v průběhu výuky, jejíž součástí je i sledovaná mikrosituace, rozvíjet, je formulování 

složitějších myšlenek na základě pojmů a jejich vztahů logické nadřazenosti, časové následnosti a příčinnosti. Ta-

kovou 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 případě, že ji žák chápe jako příležitost k zpřehlednění a organizování učebních čin-

ností s konkrétním obsahem, což jim učitelka zdůrazňuje: bude to váš záznam učiva, budete mu rozumět, budete 

to mít přehledné a můžete se k němu vracet.“

Na závěr této kapitoly můžeme v hlavních rysech shrnout úlohu modelu hloubkové 

struktury výuky. Model hloubkové struktury výuky je organizátorem pro interpre-

tační postup konceptové analýzy výuky (TD, 2017, s. 331), protože vede tvůrce 

kazuistiky k náhledu na didakticky podstatné vztahy mezi specifickým instrumen-

tálním obsahem výuky (konceptová vrstva), cíli výuky (kompetenční vrstva) a jed-

náním – tematizačními praktikami – ve výuce (tematická vrstva). 

Model svým pojetím vystihuje dynamiku vztahů mezi vyučováním a učením a ná-

roky na jejich vzájemnou koordinaci, na „orchestraci“ všech nejdůležitějších strá-

nek výuky (srov. Öser & Bayeriswyl in TD, 2017, s. 299). Tento podstatný nárok 

na souladnost mezi obsahem výuky, zamýšlenými cíli a interaktivními aktivitami 

učitele a žáků ve výuce nazýváme integrita výuky (TD, 2017, s. 338–341). Šeďo-

vá a Šalamounová (2016, s. 63–64) v podobném smyslu popisují míru souladnosti 

mezi principy určité kultury vyučování a učení, jejími indikátory a realizovanými 

metodami výuky. 

Model hloubkové struktury výuky teoreticky konstruuje náhled na integritu výuky 

tím, že rozlišuje tři rozdílné strukturní složky tvorby učebního prostředí: tematic-

kou, konceptovou a kompetenční. Tímto rozlišením model poukazuje na obsahovou 

hloubku výuky a reprezentuje hlavní rozhodovací okruhy učitelské práce ve výuce, 

jejichž vzájemný soulad je samotnými učiteli pokládán za podstatný (srov. Šeďová 

& Šalamounová, 2016, s. 63–65; TD, 2017, s. 340).
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iii Pojmová mapa transdidaktického přístupu 3A

V této kapitole je stručně představena pojmová mapa transdidaktického přístupu 

ke zkoumání a zlepšování výuky. Podnět k jejímu vzniku vzešel od prof. Vlastimila 

Švece, jednoho z  recenzentů této publikace jakož i publikace Transdisciplinární 

didaktika. Pojmová mapa předkládá jakési završení snahy o průzračnost a přehled-

nost teoretického zázemí didaktických kazuistik v transdisciplinární didaktice. 

Obrázek je rozvržen do dvou úrovní označených v horní části: kulturní pole tvorby 

a tvorba učebního prostředí. K horní – obecnější – úrovni patří symbolické zdůraz-

nění tří hlavních dimenzí reality, s nimiž se musí vyrovnávat jak instrumentální 

praxe v oborech, tak výuka: intersubjektivita, subjektivita, objektivita (srov. TD, 

2017, s. 30). Ty jsou ilustrovány symboly lidských figur, věcných objektů (v podobě 

teček) a výrazu-artefaktu (v podobě zápisu sčítání) jakožto nositele významu. Figu-

ry mají reprezentovat jedince (subjekty) a jejich interakce prostřednictvím artefak-

tů uvnitř lidského společenství myslí. 

V konkrétnější (dolní) úrovni obrázek zachycuje výuku (jako konkrétní realizaci/

tvar učebního prostředí), v jejímž centru leží učební úloha jako předmět zájmu vý-

zkumu kvality. Rekonstrukce dalších vztahů mezi pojmy v obrázku i s jejich vaz-

bami k terminologické struktuře celého teoretického přístupu vyplývá z textů knih 

Transdisciplinární didaktika (2017) a Tvorba jako způsob poznávání (2013).
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Obrázek iii.1. Pojmová mapa transdidaktického přístupu 3A.
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iv  O kazuistikách aneb pozvání do Části II

Ve druhé části této knihy je čtenáři v  25 kapitolách předestřeno 25 ucelených 

a relativně samostatných kazuistik výuky zpracovaných s oporou o metodiku 3A, 

která je rozvíjena v rámci tzv. obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlep-

šování výuky. 

Těchto 25 kazuistik tím přiřazujeme k celé řadě dalších, které byly již publikovány 

na jiných místech (v kvalifikačních pracích, odborných knihách, odborných a pro-

fesních časopisech i na specializovaném webovém portálu DiViWeb). Oborově za-

hrnují široké pole od českého jazyka přes jazyky cizí, matematiku, fyziku, chemii, 

biologii k historii, psychologii a výtvarné a tělesné výchově a zachycují výukové 

situace realizované ve výuce na obou stupních základní školy i na gymnáziích 

a středních odborných školách. 

V souladu s metodikou 3A jsou jednotlivé kapitoly (kazuistiky) strukturovány tak-

to: uvedení do tématu – teoretické ukotvení – Anotace – Analýza – Alterace – zá-

věrem – použitá literatura a zdroje.

Pokud je přetištěna či přepracována kazuistika, jež byla již dříve publikována ji-

ným způsobem, je toto uvedeno v první poznámce pod čarou.

Důležitou součástí kazuistiky strukturované dle metodiky 3A jsou zpravidla (výjim-

ky jsou přípustné pod autorskou licencí) tzv. konceptové diagramy, které znázorňu-

jí hloubkovou strukturu analyzované výukové situace (viz TD, 2017, s. 340, 342). 

Toho je docíleno zachycením klíčových pojmů výukové situace ve třech vrstvách, 

které jsme popsali v předcházející kapitole a v knize Transdisciplinární didaktika 

(s. 344–348): pojmy bezprostřední žákovské zkušenosti leží v tematické vrstvě, klí-

čové pojmy oboru jsou zachyceny v konceptové vrstvě a nadoborové cílové kategorie 

zachycuje kompetenční vrstva. Činnosti žáků ve výuce jsou iteračním pohybem 

na švu mezi konceptovou a tematickou vrstvou, v němž probíhá učení žáků.

Jinou podstatnou součástí kazuistiky jsou tzv. Pohledy do výuky, které jsou čas-

to doslovným přepisem verbálních interakcí v  analyzované výukové situaci (zde 

zpravidla „U:“ označuje výroky učitele, „Z:“ výroky žáků). Tyto pohledy do vý-

uky umožňují nahlédnout na procesy transformace obsahu v reálné výuce a jsou 

často východiskem pro následně navrhované alterace výukových situací. Jsou také 

důležitým pozůstatkem využití videozáznamů analyzovaných výukových situací 

(samotné videozáznamy nejsou součástí kazuistiky, nejen z technických důvodů, 

ale i kvůli nutné anonymizaci použitých dat).
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Každá kazuistika (a tedy kapitola) je pro jednodušší dokazování v této knížce (viz 

tabulka iv.1) a v knize Transdisciplinární didaktika (TD, 2017, s. 365–369) vedena 

pod identifikačním kódem
7
.

Tabulka iv.1

Přehled kazuistik Části II

Kapitola 1 Český jazyk SOŠ (2. ročník) K_03_MatJaz
Rozhovor nad komunikačními funkcemi výpovědi

Kapitola 2 Český jazyk ZŠ (9. ročník) K_04_MatJaz
Subjektivně zabarvený popis

Kapitola 3 Literární výchova ZŠ (7. ročník) K_05_MatJaz
Když je práce s uměleckým textem v literární výchově víc než jen povídání

Kapitola 4 Literární výchova G8 (sekunda) K_06_MatJaz
Magie vypravěče

Kapitola 5 Francouzský jazyk mimo školu K_13_CizJaz
První hodina francouzského jazyka – otázky cílů, návaznosti obsahu, procesů učení 
a motivace

Kapitola 6 Anglický jazyk ZŠ (9. ročník) K_10_CizJaz
Na cestě k rozvíjení autonomie žáka při výuce anglického jazyka

Kapitola 7 Cizí jazyk MŠ K_12_CizJaz
Předškolní děti v Dolním Rakousku se učí jazyky svých sousedů

Kapitola 8 Matematika ZŠ (5. ročník) K_16_Mat
Jak najít pravidlo pro umístění desetinné čárky při násobení desetinných čísel

Kapitola 9 Matematika ZŠ (4. ročník) K_17_Mat
Rytmus, pohyb, periodicita, nejmenší společný násobek dvou přirozených čísel

Kapitola 10 Matematika G8 (sekunda) K_18_Mat
Mocniny a jejich užití pro zápis velkých a malých čísel

Kapitola 11 Fyzika ZŠ (8. ročník) K_21_Prir
Archimédovo nadlehčování: sekvence jednoduchých experimentů

Kapitola 12 Chemie G6 (kvarta) K_23_Prir
Konstituční izometrie (využití tyčinkových modelů při výuce řetězové izometrie alkanů)

Kapitola 13 Biologie G4 (2. ročník) K_26_Prir
Komár sedne, bodne, saje aneb skupinové opakování orgánových soustav členovců

7 Kód každé kazuistiky obsahuje její pořadové číslo v  této souhrnné tabulce a zkratku oborové skupiny (MatJaz = Mateřský jazyk; 
CizJaz = Cizí jazyky; Mat = Matematika; Prir = Přírodovědné obory; Spol = Společenskovědní a humanitní obory; Vých = Expresivní 
a tělovýchovné obory).
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Kapitola 14 Přírodopis ZŠ (8. ročník) K_28_Prir
Stavba kostry obratlovců: pozorování a porovnávání ve výuce přírodopisu

Kapitola 15 Biologie G4 (4. ročník) K_27_Prir
Proteosyntéza eukaryot: hledání cesty od znalosti pojmů k hlubšímu porozumění 
buněčným procesům ve výuce biologie

Kapitola 16 Prvouka + dramatická 
výchova

ZŠ (1. ročník) K_32_Spol

Od fikce k realitě

Kapitola 17 Dějepis ZŠ (6. ročník) K_35_Spol
Počátky lidského rodu

Kapitola 18 Dějepis ZŠ (6. ročník) K_33_Spol
Staroorientální civilizace – přírodní podmínky a rozvoj zemědělství

Kapitola 19 Dějepis G8 (tercie) K_34_Spol
České národní hnutí

Kapitola 20 Psychologie G4 (4. ročník) K_36_Spol
Mentalizace

Kapitola 21 Psychologie G4 (4. ročník) K_37_Spol
Krátkodobá a pracovní paměť

Kapitola 22 Výtvarná výchova mimo školu K_42_Vých
Tajemná zahrada

Kapitola 23 Výtvarná výchova SOŠ (4. ročník) K_41_Vých
Židle je židle je židle (diktatura realismu v umění)

Kapitola 24 Výtvarná výchova ZŠ (9. ročník) K_40_Vých
Undulační válce (inovace versus reprodukce)

Kapitola 25 Tělesná výchova ZŠ (7. ročník) K_44_Vých
Přes laťku s didaktickými řídicími styly

Publikované kazuistiky mohou být využívány v přípravném i dalším vzdělávání 

učitelů, resp. při podpoře jejich profesního rozvoje. Mohou se stát předmětem 

 (re)analýz a diskusí v  menších či větších profesních společenstvích a současně 

mohou být chápány jako výzva ke zpracování dalších kazuistik, které mohou 

podporovat snahy o budování poznatkové základny učitelské profese a transdis-

ciplinární didaktiky jako disciplíny, která učitelské profesi vytváří akademické 

zázemí. Stávajícím spoluautorům budiž na tomto místě vyjádřen vřelý dík, nově 

příchozím budiž adresováno srdečné pozvání ke spolupráci.
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