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17  Počátky lidského rodu

 Jakub Veselý

Učební obsah dějepisu v rámci klasického dělení školních předmětů má svá spe-

cifika a na první pohled ostré hranice. Mezipředmětové vztahy se v jeho případě 

hledají poměrně složitě a pomocí průřezových témat se utváření dějepisných zna-

lostí konstruuje většinou jen s obtížemi. Situace je pochopitelně lepší u témat z mo-

derních dějin – např. provázaností s občanskou výchovou (státní uspořádání ČR), 

etickou výchovou (snášenlivost mezi skupinami obyvatelstva), mediální výchovou 

(vliv propagandy) nebo zeměpisem (průmysl v regionech Evropy), čím dále do mi-

nulosti se ale podíváme, tím více platí tvrzení z předchozí věty. Mimoto je dějepis 

specifický svým chronologicky sestaveným pořádkem témat.

Dějepis se nevhodným didaktickým přístupem může lehce stát pouze formálním 

vyučovacím předmětem, tedy takovým, kdy je zvládnutí jeho obsahu považováno 

pouze za součást všeobecné vzdělanosti (kam si troufám řadit v prostředí základní 

školy také memorování autor–dílo v případě výuky literatury nebo druhů stonků 

v přírodopisu). Jde o znalost faktů nezbytných maximálně do televizních soutěží 

apod. Proto je třeba eliminovat, aby vyučující dějepisu na žákovskou, potažmo svou 

vlastní otázku K čemu to je?! pokrčil rameny nebo si vystačil s odpovědí Tohle ovliv-

ní tamto za dvacet (dvě stě, dva tisíce) let. Došlo by tak k nežádoucímu provázání 

témat předmětu výhradně mezi sebou. Situace je choulostivější o to víc s vědomím, 

jak moc se liší představy učitelů dějepisu a  očekávání žáků v  ohledech tematic-

kých a metodických (srov. Gracová & Labischová, 2012, s. 516–543). V tomto bodě 

není zřejmě třeba omezovat touhu po naplnění dlouhodobého cíle – zaujmout žáky 

pro svůj předmět – pouze na učitele dějepisu. V oblasti kognitivní aktivizace žáků 

mají všichni vyučující na bedrech svůj díl práce.

Cestami, jak limity dějepisu překročit nebo celé posunout, jsou dle mého názo-

ru (a) výběrovost témat, a to s ohledem na vazbu k přítomnosti a na mezioborové 

vztahy, (b) zařazování vyučovacích metod podporujících rozvoj tzv. měkkých do-

vedností, orientaci ve zdrojích informací a jejich kritické zpracování, (c) příprava 

aktivit, prostřednictvím nichž se žáci setkají se základními myšlenkovými postupy: 

dedukcí a indukcí, analýzou a syntézou, (d) způsob hodnocení omezující vliv na-

učených fakt. Výběr opravdu klíčových dovedností a znalostí spolu s pochopením 

souvislostí s obecnými nároky na myšlení zajistí rozvoj dějepisného myšlení, aniž 

by se žáci přestali v náplni předmětu orientovat.
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Jak na výše uvedené základy vystavět moderní didakticko-historickou
1
 konstruk-

ci uplatnitelnou v reálném režimu předmětu dějepis se pokusím ukázat popisem 

skutečné hodiny, která byla věnována tématu počátku lidského rodu. Téma v sobě 

nese několik nosných momentů, jejichž absenci jsem dějepisným tématům obecně 

vytýkal výše. Zcela zjevná je mezipředmětová vazba k přírodopisu, dále se téma by-

tostně dotýká každého lidského jedince (a tedy i žáka ZŠ), v neposlední řadě nabízí 

možnost začlenit spektrum činností rozvíjející komunikační kompetenci, osobnost-

ní a sociální, k učení a kompetenci k řešení problémů.

Daná hodina má pro mne speciální význam, neboť se v ní odehrává vůbec první 

podobná aktivita, se kterou se žáci v mých hodinách dějepisu setkají (viz Kontext), 

a je proto zábavné sledovat jejich (pro výuku) neobvyklé reakce.

17.1  Anotace

17.1.1  Kontext výukové situace

Popisovaná výuková situace proběhla v září 2015 na ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské 

náměstí 2, ve třídě 6.A během hodiny dějepisu (třetí v  pořadí v  daném školním 

roce). Hodina měla téma Počátky lidského rodu. Dle RVP (a ŠVP dané školy) se 

jedná o součást učebního okruhu Pravěk / Starší doba kamenná a výstupem z něj 

je, že žák charakterizuje život v pravěku – v době kamenné. Cílem hodiny se stalo 

žákovo vysvětlení spojitosti počátku dějin s počátkem lidského rodu, tzn. že dějiny 

začínají v momentě, kdy se na světě objevuje člověk, neboť jedině ten je „tvůrcem“ 

dějin. Dále žáci popíšou evoluční teorii (především v otázce shodnosti znaků, pří-

buznosti druhů a společných předků) a pojmenují tělesné změny při vývoji člověka 

dnešního typu. Na tuto hodinu navázala v dalším týdnu hodina s učivem o jednot-

livých fázích vývoje člověka a jeho zásadních meznících.

17.1.2  Činnost učitele a žáků

Učitel vysvětluje žákům spojení začátku dějin se vznikem člověka. Upozorňuje 

na fakt, že se v daném předmětu v průběhu školního roku i v okolním světě setkají 

s několika vysvětleními, jak se na Zemi objevili lidé (především ve formě mytických 

příběhů probíraných starověkých kultur včetně křesťanské varianty na úplném kon-

ci školního roku). Obrací pozornost k popisované hodině, kdy bude řeč o vědecké 

teorii, tedy evolučním vývoji z nižších forem života. Motivuje žáky tím, že si sami 

vyzkouší „vědeckou“ práci, a to hledáním důkazů na podporu dané teorie.

1 Více o tématu viz Beneš (2011, s. 193–206). Zda má práce neodpovídá autorovu označení „naivní“, nechám k posouzení laskavému čtenáři.
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Obrázek 17.1. Vývoj člověka. Převzato z http://img.fotoalba.centrum.cz/img3/3419/1998 
3419_4_8cezpib.jpg.

Učitel žákům rozdává obrázek, na kterém je zobrazen vývoj člověka v podobě pěti 

postav (od primáta podobného šimpanzovi po současného člověka – obr. 17.1) 

a čtyř zobrazení lebek. Nechává žáky obrázek prohlížet s otázkou, zda se dají nalézt 

charakteristiky společné zobrazeným postavám. Upozorňuje na to, že tyto shody 

souvisejí právě s evoluční teorií, resp. s příbuzností živočišných druhů. Žáci pojme-

novávají shody.

Učitel na tabuli načrtává tabulku se třemi sloupci a prozatím s neuzavřeným po-

čtem řádků. Nabádá žáky, aby si tabulku překreslili pod obdržené obrázky do volné-

ho místa na papíru. Vysvětluje, že jejich úkolem bude pozorovat, k jakým změnám 

došlo na jednotlivých částech zobrazených těl. Jde o nalezení konkrétních důkazů 

na podporu přednesené teorie, proto nadepisuje první sloupec slovem opice, druhý 

slovem člověk. Na dotaz, co bude v tom třetím, učitel odpovídá, že se k němu žáci 

vrátí po dokončení této části aktivity. Nabádá je, aby jednoduše pojmenovávali, 

čím se na obrázku liší především krajní postavy.

Žáci samostatně pracují, zprvu se někteří ptají, jak nejlépe vyjádřit, co vidí. Uči-

tel uvádí příklad – opice chlupatá, člověk málo chlupatý. Po pěti minutách dává 

učitel možnost žákům postupně zapisovat svá zjištění na tabuli. Žáci si do svých 

tabulek zaznamenávají ta zjištění, která jim chybí, učitel koriguje formulace a dle 

dotazů žáků schvaluje alternativní varianty. V momentě, kdy už docházejí žákům 

nápady, přebírá úlohu zapisovatele a upozorňuje na změny, jichž si žáci nepovšimli 

(např. postavení palce na horních končetinách).

http://img.fotoalba.centrum.cz/img3/3419/1998
3419_4_8cezpib.jpg
http://img.fotoalba.centrum.cz/img3/3419/1998
3419_4_8cezpib.jpg
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Učitel obrací pozornost ke třetímu sloupci, který nadepisuje slovem proces. Vysvět-

luje, že nyní jde o pojmenování každé zjištěné změny. Uvede příklad u prvního 

řádku („ztráta srsti“), poté nechává prostor žákům a zapisuje (v některých bodech 

po korekci) jejich nápady do tabulky na tabuli.

Pohled do výuky 17.1

U: Dobře, tak teď si zkusíte stejným stylem doplnit třetí sloupeček u ostatních svých věcí v tabulce. 
Má někdo nápad teďka pro paže… tady to máme na druhém místě. Ondra?
Ž: Kratší paže.
U: Dívej, co máme nadepsané u třetího sloupečku… proces… je „kratší paže“ nějaký proces, nějaký děj?
Ž: Tak třeba zmenšení paží.
U: Bezva… a jak říkals, že paže jsou kratší, tak šlo by použít lepší slovo… kratší, kratší…
Ž: Zkrácení.
U: Supr, to by mohla být asi nejlepší varianta. Klidně si to tak můžeme zapsat… Projděte si tabulku 
a za vteřinku si doplníme další řádky, jo?
[…]
U: Tak co, jdeme na to? Má někdo něco dalšího?
Ž: Může být „zdelšení noh“?
U: Zdelšení nohou, proces by to byl, Davide, akorát česky to jde říct líp, co?
Ž: Zdloužení…
U: Už se blížíme.
Ž: Já mám prodloužení.
U: No to se mně líbí, já to tak zapíšu, a komu se to líbí stejně, tak do tabulky!… Jedeme dál.

Žáci si zapisují do svých tabulek. V zásadě jde o vrchol celé aktivity, odkrytí obsahu 

požadovaných vědomostí a základ k naplnění cíle hodiny, tedy popisování změn 

na těle při vývoji člověka. Hledání výstižných pojmenování se ukazuje z pohledu 

žáků jako obtížnější, než se původně předpokládalo. Z toho důvodu mimoto narůs-

tá také důležitost komunikační stránky situace. Žáci hodnotí různé slovní varianty 

a někteří z nich modifikují své nápady. Pozoruhodné je, že ke korekcím dochází jak 

na úrovni věcného upřesňování (záměna stavu za proces), tak na úrovni upřesňová-

ní výrazu (volba slov).

Závěrem si žáci nalepí zpracovaný pracovní list do sešitů, učitel formou dotazů 

opakuje změny na těle při vývoji člověka a uzavírá aktivitu dotazy na to, zda má 

evoluční teorie své opodstatnění, a hodnocením aktivity ze strany žáků.

17.2  Analýza

Příprava, průběh a výstupy této aktivity by pochopitelně měly korespondovat 

s pří slušným odborným základem, tedy s aktuálními vědomostmi evoluční biolo-

gie. Hlavní roli zde hraje teorie biologické evoluce, dlouhodobého a samovolného 
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procesu vzniku, vývoje a vzájemné diverzifikace živých systémů. Dvěma základní-

mi složkami biologické evoluce jsou kladogeneze – postupné odvětvování evoluč-

ních linií od linie vedoucí ke společnému předkovi – a anageneze – změna ve vlast-

nostech uvnitř jednotlivých linií (viz Flegr, 2007, s. 12).

Popsanou vyučovací hodinu je možné rozdělit do pěti fází, které se vzájemně od-

lišují z hlediska míry zapojení učitele a žáků do činnosti a povahou této činnosti.

Vyučovací hodina se odehrává na začátku školního roku, což znamená, že se žáci 

musejí seznámit jednak s novým učitelem, jednak s novým vyučovacím předmě-

tem. V první fázi vyučovací hodiny učitel žáky motivuje ke spolupráci nejen od-

kazováním k tomuto kontextu, ale také příslibem zajímavé práce a evaluace žákov-

ského výkonu i v budoucích hodinách, tedy tím, že nepůjde čistě jen o zapisování 

do  sešitů a zkoušení. Ve druhé fázi se žákům do ruky dostává vizuální pomůcka 

a dochází k prvním snahám o verbalizaci řešení úvodního úkolu. Toto pojmenová-

vání má žáky navést ke shodnosti znaků mezi živočišnými druhy, které mohly buď 

zdědit po společném předkovi, nebo se vyvinuly nezávisle (viz Flegr, 2007, s. 13).

Třetí fází je vysvětlení zadání úvodní části aktivity a odvislé přípravné práce, tedy 

tvorba tabulky do pracovního listu podle vzoru na tabuli. Důležitou roli pro násled-

ný očekávaný průběh zde hraje preciznost vysvětlení ze strany učitele a motivace 

žáků vyplývající z úvodních fází.

Ve čtvrté fázi hraje hlavní roli žákovská činnost zastřešená metodou jednoduché 

komparace. Objevují se první potíže žáků, jednak v podobě dotazů týkajících se 

pochopení zadání, předně však při hledání správných odpovědí. Vzhledem k zásad-

ní potřebě nechat nyní žáky po určitou dobu samostatně pracovat je vhodné řešit 

podněty individuálně, nikoliv si vyžadovat pro vysvětlení pozornost celé třídy. Ta 

se totiž zkoncentruje v momentě, kdy učitel zapisuje správné odpovědi na tabuli.

Pátá fáze je vrcholem aktivity pro učitele i žáky. Vyučující zadává učební úlohu, 

která neobsahuje pouze úkol poznat a pojmenovat, ale z  poznaného a pojmeno-

vaného také odvodit. Zde se již projeví rozdílné předpoklady jednotlivých žáků 

stran schopnosti složitějších myšlenkových operací. Učitel proto tuto aktivitu vede, 

pracuje s příklady a koriguje výsledná zjištění. Z hlediska evoluční biologie se zde 

na pozadí činnosti objevují konkrétní fylogenetické mechanismy, tedy samotný 

průběh evoluce se svojí účelností a s přítomností teorie aktivního přirozeného vý-

běru (viz Flegr, 2007, s. 15–32).
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Obrázek 17.2. Konceptový diagram – Počátky lidského rodu.
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Z východisek moderního pojetí výuky dějepisu naznačených v úvodu článku (vý-

běrovost témat, rozvoj měkkých dovedností a orientace v informacích, užití základ-

ních myšlenkových postupů, modifikace hodnocení) je daná výuková situace nosi-

telem všech zmíněných principů. Její jádro však nalezneme především v použití 

analytického uvažování nad zadanou úlohou a syntetickou tvorbou požadovaného 

okruhu znalostí.

Z hlediska klíčových kompetencí tato učební situace rozvíjí předně kompetence 

k  učení (např. samostatné pozorování, utřídění informací, jejich systematizace 

a propojování) a k řešení problémů (pochopení zadání, kritický náhled a hodno-

cení své činnosti), ve druhém sledu komunikativní (souvislá a výstižná formulace 

myšlenek) a sociálně-personální kompetence (respekt k  druhým, spokojenost se 

svými výsledky).

Konceptový diagram pro danou učební situaci viz obr. 17.2.

17.3  Alterace

Tuto aktivitu jsem v praxi vyzkoušel celkem třikrát – rok před popisovanou hodi-

nou a dva dny po ní v paralelní třídě, přičemž průběhem se od sebe mnoho nelišily. 

Jejich zhodnocením se otevírá prostor ke změnám, které by v  dalších případech 

použití mohly vést k efektivnějšímu pedagogickému výsledku.

Měřítkem k hodnocení původní podoby aktivity bude zvládání vztahů mezi obsa-

hem výuky, jejími cíli a činností žáků, přičemž míra kvality se stanoví na čtyřstupňo-

vé škále (1 – selhávající, 2 – nerozvinutá, 3 – podnětná, 4 – rozvíjející). Po uvážení 

dosažené cílové úrovně myšlenkové činnosti na straně žáků vzejde výsledek jejich 

zapojení v kategoriích 1 – základní pojmy a dovednosti, 2 – analýza a porozumění 

obsahu, 3 – zobecňování, aplikace, metakognice (Slavík et al., 2014, s. 740–741).

Obsah výuky (původ člověka, evoluční teorie) se transformoval do konkrétních cílů 

výuky (vysvětlení spojitosti počátku dějin s počátkem lidského rodu, popisem evo-

luční teorie – shodnost znaků, příbuznost druhů a společný předek – a pojmenová-

ní tělesné změny při vývoji člověka dnešního typu). Cíle byly vhodnými činnostmi 

z  velké části naplněny, došlo do určité míry k  účelné kognitivní aktivizaci žáků. 

Z tohoto pohledu se v hodnocení aktivity lze pohybovat v horní polovině škály.

U většiny žáků došlo k úspěšnému zvládnutí základních pojmů a dovedností, prů-

běh aktivity ukázal také zvládnutí porozumění obsahu činnosti, někteří z nich byli 

schopni i práce se získanými informacemi (zobecnění konkrétních změn na těle 
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člověka v  obecné evoluční procesy – shodnost znaků, společný předek, účelnost 

evoluce apod.). Pro aplikaci poznatků a metakognici však v původní podobě hodiny 

nezbyl dostatečný prostor. Proto lze v konečném hodnocení aktivity hovořit o pod-

nětné výukové situaci.

Největším úskalím původní podoby hodiny z pohledu kompatibility s fakty evoluč-

ní biologie je užití slova opice v prvním sloupci tabulky. Tím si může žák fixovat 

(nesprávnou) představu, že popisovanými procesy se člověk vyvinul z opice, zatímco 

korektní cílová představa je ta, že člověk a opice se vyvinuli ze společného  (pra)před-

ka. Proto nefunguje prostřední sloupec tabulky (mezi opicí a člověkem), když jsou 

popisovány jednotlivé procesy evoluce. Minimalistickou úpravou by pak bylo na-

hrazení nekorektního slova opice slovem (pra)předek. Porovnávat tímhle způsobem 

v tabulce by jistě šlo i člověka a opici, ale v tom případě musí být zřejmé, že nejde 

o chronologický vývoj, ale o strukturní porovnání, kde má smysl mluvit o rozdílech. 

Potenciál aktivity by v tomto případě ale zůstal zásadně nevyužit.

Už při vysvětlování aktivity by bylo vhodné žáky navést k  pochopení širšího 

uplatnění zkoušených činností, tedy toho, že se učí univerzální dovednosti důle-

žité pro  rozvoj (vědeckého) myšlení: učí se rozlišovat vlastnosti objektů, vybírat 

ty vlastnosti, které jsou podstatné pro charakteristiku druhu či typu, odlišovat je 

od  těch, jež jsou pro druhové (typové) určení méně podstatné anebo zavádějící. 

Že jde o obecnou dovednost, kterou využívají i v jiných předmětech – pozorování 

ve výtvarné výchově, v chemii, v přírodopise. 

Pominu-li rovinu komunikační ve vztahu učitel–žák, kdy je takřka nepředvídatelné, 

jaké situace vyučovací jednotka přinese, a příprava pedagogické komunikace by 

byla velmi hypotetická, vidím později během hodiny největší potenciál v upozadě-

ní role učitele s cílem zvýšení samostatné práce žáků. S ohledem na různé intelekto-

vé, pracovní a komunikační předpoklady žáků je však třeba velmi dobře zvážit, zda 

budou všichni přítomní žáci schopni požadovaných úkonů, a pokud ne, zda učitel 

zvládne individuálně poskytovat oporu všem, kteří to budou potřebovat.

Alternativou, jež by mohla v tomto bodě zafungovat, je zařazení kooperativní čás-

ti aktivity, spočívající ve vytvoření malých heterogenních skupin na základě výše 

zmíněných předpokladů. Vzhledem k relativně nízké obtížnosti úkolu až do fáze 

komparace a pozorovaným potížím žáků s formulováním výsledných zjištění se zdá 

za nejlepší okamžik této změny fáze před zapisováním tělesných změn na tabuli.

Uvažujme tedy, že učitel po pěti minutách samostatné komparace sestavuje hete-

rogenní skupiny ze tří (nebo čtyř) žáků a zadává srovnat si mezi sebou svá zjištění. 

Po dvou minutách chodí z každé skupiny určení zapisovatelé postupně k  tabuli.  
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Ostatní skupiny mají možnost komentovat správnost zapsaného, zároveň si do svých 

tabulek zapisují, co jim chybí. Zde je možné jít ještě dále a provést úpravy, které 

by co nejvíce angažovaly každého žáka v každém okamžiku práce (formou soutěže 

mezi jednotlivými skupinami, nebo tím, že celá třída vždy posoudí, jak moc je nový 

postřeh důležitý, např. domluvenými gesty). Z kompetenčního hlediska je posilo-

vána sociálně-personální a komunikační složka aktivity bez negativního dopadu 

na naplnění cílů hodiny.

Po úspěšném zvládnutí této aktivity může učitel vybídnout jednotlivé skupiny 

žáků k pojmenovávání příčin a důsledků zjištěných tělesných změn. V případě po-

třeby uvádí příklad prapředek chlupatý – člověk málo chlupatý – ztráta srsti – tep-

lejší podnebí – použití oděvů. Dává prostor nápadům v dalších bodech. U žáků do-

chází k prohloubení sumy dějepisných znalostí a k utváření klíčových kompetencí 

formou spolupráce, vzájemného naslouchání, diskutování apod. Z  hlediska evo-

luční biologie jde o rozšíření odborného záběru k  otázce účelnosti evolučních 

procesů a vzniku adaptivních vlastností organismů (viz Flegr, 2007, s. 32–33).

Na závěr dodejme, že se nabízí také provázat nabyté znalosti s poznatky z genetiky, 

což by vedlo k plastičtějšímu pohledu na vývoj živých organismů. Je ale třeba upo-

zornit, že v řadě případů by se fakta obou disciplín k sobě na první pohled stavěla 

konfrontačně, a bylo by dobré zvážit, zda by byl tento postup vhodný u žáků dané-

ho věku (srov. Jelemenská, 2009, s. 171–172).

Závěrem

K dosažení stanoveného cíle hodiny o počátcích lidského rodu bylo možné dospět 

několika cestami. Posouzení jejich účelnosti asi nejlépe slouží kompetenční pen-

zum, které daná varianta umožňuje rozvíjet. U varianty hned v úvodu zavržené 

(tedy v podstatě frontální výuky) by toto rozpětí bylo poměrně nízké. Popisovaná 

verze vyučovací situace nabízí mnohem příznivější momenty vedoucí k dosaže-

ní cílů hodiny, žáci pracují v určitých fázích individuálně, přemýšlejí nad úkoly 

různými způsoby a učí se vyjadřovat.

Alternativní varianta počítá s  velkou mírou samostatné iniciativy žáků, zároveň 

přenáší aktivitu učitele směrem k předchozí přípravě a promýšlení možného průbě-

hu na úkor jeho přímého působení během hodiny, což je ovšem vyváženo rozšíře-

ním rozvíjeného kompetenčního spektra. Na první pohled jasně ohraničené téma 

tak získává nečekaný edukační potenciál.
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