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Anotace
Badatelsky orientovaná výuka znamená, že učitel vytvoří ve třídě podmínky pro to, aby žák
mohl část poznatků, které se musí naučit, sám objevit. V první části této práci jsem shrnula své
poznatky o badatelsky orientovaném vyučování v matematice. V druhé části popisuji své zkušenosti
z projektu Assist me. Cílem této práce je na základě analýzy několika hodin takto vedené výuky
matematiky na 1. stupni základní školy identifikovat jevy, které jsou pro toto vyučování
charakteristické. Ve své práci používám metodu akčního výzkumu, který pomáhá profesionálnímu
růstu učitele. Je prostředkem k zvládnutí procesu změny, zlepšování kvality a neustálého
zdokonalování učitele.

Klíčová slova: badatelsky orientované vyučování v matematice, bádání, učení
bádáním, akční výzkum

Abstract
Inquiry-based education means that the teacher i the classroom creates the conditions for
pupils to inquire independently a part of knowledge whitch they are supposed to learn. In the first
part of my study I summarized current knowledge of inquiry – based mathematics education. In
the second part I described my experience from project Assist me. This study is based on an
analysis of several lessons of inquiry based mathematics education in primary classroom, and its
aim is to identify phenomena which characterize this culture of education. In my study I used
method of action research whitch helps in professsional growth of teachers. It is the mean for
managing process of change and improves quality of teaching.

Key words: inquiry – based mathematics teaching, inquiry, learning via inquiry, action research
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Úvod
Badatelsky orientované vyučování patří mezi nové současné trendy ve výuce
přírodovědných předmětů i matematiky. Počátky této myšlenky ale můžeme najít již dříve,
například u J. A. Komenského či J. Deweye a dalších pedagogů. Se zaváděním BOV do výuky je
spojena řada překážek, které vychází hlavně ze zaběhlého úzu, jak mám výuku na základní škole
vypadat. Od učitele vyžaduje velkou dávku odvahy pustit se do něčeho nového, neznámého.
Cílem této práce je vysvětlit pojem BOV a na základě vlastní zkušenosti s tímto typem výuky
pojmenovat hlavní úskalí, která mohou v takové výuce na učitele i žáka čekat, a navrhnout, jak by si
s nimi mohli poradit.
V první části práce se budu věnovat vymezení pojmu BOV a dalších pojmů, které s touto
problematikou souvisí. V metodologii popíši podmínky, v jakých jednotlivé hodiny vznikaly.
Přiblížím také akční výzkum, který jsme v průběhu projektu používali. Ve třetí části se budu věnovat
různým momentům z hodin a roztřídím je podle jejich významu. Pokusím se je vyhodnotit
a zdůraznit na jejich základě některé jevy, se kterými jsem se setkala.
V příloze je možné si prohlédnout pracovní listy, se kterými jsme pracovali.
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1 Teoretická východiska
1.1 Základní vymezení pojmu BOV
Badatelsky orientovaná výuka je činnost učitele a žáka zaměřená na rozvoj znalostí,
dovedností a postojů na základě aktivního a relativně samostatného poznávání skutečnosti žákem,
kterou se sám učí objevovat a objevuje. (Dostál, 2011: 19)
Jedná se o moderní a charakteristické pojetí výuky, které může zahrnovat různé výukové
metody, jejichž skladba není jednotně daná ani z hlediska pestrosti, ani z hlediska pořadí. Zahrnuje
jak činnost učitele, tak i činnost žáka – bádání, prostřednictvím kterého poznává svět. Výsledkem
bádání žáka jsou subjektivně nové objevy, které již společnost zná, avšak pro žáka mají velký
význam. (Dostál, 2011: 81)
Badatelsky orientovaná výuka zjednodušeně řečeno znamená, že učitel vytvoří ve škole
podmínky pro to, aby žák mohl část poznatků, které se má naučit, sám objevit. Učitel se snaží
navodit takovou situaci, aby žáci používali postupy, kterými získávají poznatky o vědě v běžné školní
práci. Jorde at al. (citováno podle Ropohla et al. 2013: 6) zdůrazňují, že žáci mají být zapojeni:
•

do autentických aktivit založených na řešení problémů bez ohledu na to, že řešení, ke

kterému dojdou, mohou být chybná
•

do experimentování....

•

do učení, které sami regulují a kde je zdůrazněna jejich autonomie

•

do bohaté komunikace s vrstevníky, při které se klade důraz na správnou argumentaci
Badatelsky orientovaná výuka je do vyučování zařazována zejména proto, aby se zvýšila

motivace zabývat se přírodovědnými předměty.
Termín badatelsky orientované vyučování (BOV) je překladem termínu inquiry – based
teaching. Klíčovou aktivitou badatelsky orientovaného vyučování je inquiry, což je v tomto kontextu
překládáno jako bádání.
Badatelsky orientované vyučování je v poslední době často diskutovanou možností, jak
obohatit vzdělávání v přírodovědných předmětech a matematice. Předpokládá se, že zvýší zájem
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žáků o přírodovědné předměty a zkvalitní jejich učení. Myšlenky, na kterých je BOV vystavěno, lze
vysledovat v odborné literatuře. V procesu jejich současného uplatňování jsou však často
zjednodušovány, aby byly snadno sdělitelné, a jejich návaznost na dosavadní výsledky tak nebývá
čitelná. (Hošpesová, 2015: 92)
1.2 Historie BOV
Myšlenky, které by se daly interpretovat jako podněcující k badatelským aktivitám žáků, se
dají nalézt již u Komenského ve spisu Didactica Magna – v kaptole XVII, odst. 44 mluví o neurčitosti
takto: Usnadníš tedy žáku práci, jestliže mu při všem, čemu ho budeš učit ukážeš, jak se toho užívá
v denním životě. To musí býti naprosto všude, v mluvnici, v dialektice, aritmetice, geometrii, fysice
atd. Nestane-li se tak, všecko, co mu vyložíš, bude se mu zdáti nějakými zjevy z Nového světa;
a chlapec, jenž se nestará, jsou-li ve skutečnosti takové věci a jak jsou, bude v ně spíš věřit, než
o nich vědět. Ukážeš-li však, k čemu všecko slouží, umožníš mu zcela, aby si byl vědom své znalosti
a snažil se ji uplatnit. (Komenský, 1948: 124) (citováno podle Hošpesová 2015: 106)
Základní myšlenky BOV je možné najít v dílech Johna Deweye (zejména Dewey, 1938).
Nicméně první náznaky je možné hledat i u jeho předchůdců, z nichž jmenujme alespoň Humbolta,
Pestalozziho a Fröbela, kteří hledali cestu, jak zakládat vědomosti na myšlení, experimentování
a reflexi, jak stimulovat zájem žáků o učení a kultivovat jejich autonomii. Ještě hlouběji z minulosti
je možné připomenout řeckého filozofa Sokrata a jeho dialogickou metodu tázání. (Hošpesová,
2015: 100)
Dewey vymezuje bádání jako:
„kontrolovanou nebo řízenou transformaci neurčité situace v situaci, která je určena do té míry,
nakolik vyžaduje zařazení prvků původní situace do nějakého jednotného celku.“ (Dewey, 1938:
104-105) nebo „Počáteční neurčitá situace není pouze „otevřená“ bádání, ale je také otevřená
v tom smyslu, že její součásti nedrží pohromadě.“ „Neurčité situace mohou být charakterizovány
různými

pojmenováními.

Jsou

znepokojivé,

svízelné,

nejednoznačné,

popletené,

plné

protichůdných tendencí, mlhavé, apod.“ (Dewey, 1938: 105) (citováno podle Hošpesová 2015: 101)
Artigue a BlomhØj (2013) vyhodnocují Deweyův přínos jako podstatný a zejména
zdůrazňují, že bádání je procesem, který je určen objektem nebo problémem a který je zkoumán,
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ať se týká každodenního života, praxe nebo „vědeckých“ aktivit. (Hošpesová, 2015: 101)
Ve větší míře se s termínem BOV v ČR setkáváme až v posledních pěti letech, ještě v roce
2010 konstatoval Papáček, že: „I když např. Janoušková, Novák a Maršák (2008) se tímto
vzdělávacím směrem ve svém článku zabývají, didaktika přírodopisu, resp. biologie a geologie
v Čechách termíny „inquiry“ nebo „badatelsky orientované vyučování“ zatím plošně neužívá.“
(Papáček, 2010: 41) (citováno podle Hošpesová 2015:95)
Do českého vzdělávacího prostředí pronikl termín BOV hlavně prostřednictvím
mezinárodních projektů zaměřených na badatelsky orientované vzdělávání financovaných ze
Sedmého rámcového evropského významového programu. Zaměření projektů reflektovalo
celosvětový trend, nejprve se objevily BOV projekty pro přírodovědné projekty (P) a teprve poté
projekty kombinující přírodovědné předměty s matematikou (P+M):
S-TEAM (2009 – 2011), s-teamproject.eu, P, český partner: PF JU
ESTABLISH (2010 – 2014), www. Establish–fp7.eu, P, český partner: MFF UK
PROFILES (2011 – 2014), www. Profiles–project.eu, P, český partner :PedF MU
PRI–SCI-NET (2011 – 2014), www.prisci.net, P, český partner: PF UJEP
FIBONACCI (2010 – 2013, v ČR od září 2011), www.fibonacci–project.eu, P+M, český partner: PF JU
ASSIST ME (2013 – 2016), assistme.ku.dk, P+M, český partner PF JU
MaSciL (2013 – 2016), www.mascil-project. Eu, P+M, český partner PřF UHK
Tyto projekty hlavně reagovaly na publikaci National Science Edukation Standarts (NRC,
1996), která přímo vyzývala k takové výchově žáků a studentů, aby věděli, co je to vědecké bádání
a aby sami vědecké bádání prováděli. (Hošpesová, 2015: 93)
1.3 Proces bádání
Proces bádání se vyvíjí jako souhra známého a neznámého v situacích, kdy se jednotlivec
nebo skupina jednotlivců potýkají s nějakou výzvou. (Hošpesová, 2015: 101)
Bádání zahrnuje činnosti žáků, při kterých rozvíjejí své znalosti a porozumění vědeckým
myšlenkám:
•

pozorování
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•

kladení otázek

•

vyhledávání informací v knihách a dalších zdrojích (aby zjistili, co je již známo)

•

plánování výzkumu, navrhování postupu zkoumání

•

přezkoumávání toho, co je již známo na základě experimentálních výsledků

•

využívání nástrojů pro sběr, analýzu a interpretaci dat

•

formulování odpovědí, vysvětlení a předpovědí

•

sdělování závěrů (Hošpesová, 2015: 96)

Stuchlíková (2010: 132) uvádí podle (Eastwell, 2009) několik úrovní bádání:
•

potvrzující bádání – otázka i postup jsou žákům poskytnuty, výsledky jsou známy, jde o to, je

vlastní praxí ověřit
•

strukturované bádání – otázku i možný postup sděluje učitel, žáci na tomto základě

formulují vysvětlení studovaného jevu
•

nasměrované bádání – učitel dává výzkumnou otázku, žáci vytvářejí metodický postup

a realizují jej
•

otevřené bádání – žáci sami kladou otázku, promýšlejí postup, provádějí výzkum a formulují

výsledky (citováno podle Hošpesová 2015: 98)
V anglických textech o BOV se velice často vyskytuje slovo science, a to jako substantivum
nebo adjektivum. Substantivum science má v angličtině 3 různé významy, všechny souvisejí
s BOV: (i) věda jako disciplína, (ii) věda jako odborná znalost, (iii) ve školním prostředí je science
označení pro skupinu předmětů zahrnující biologii, fyziku a chemii, a to na všech stupních škol,
včetně propedeutik. Za nejvhodnější překlad významu (iii) považujeme termín přírodovědné
předměty (srv. Mareš & Gavora, 1999: 152). (Hošpesová, 2015: 92)
Zřejmě v souvislosti s tím slova „badatelsky orientovaná“ výuka vyvolávají představu, že se
jedná o zprostředkování posledních poznatků vědy do školního vzdělávání, což se jeví v matematice
jako nemožné. Termín „inquiry“ (= bádání) není obvykle používán v oborových didaktikách
přírodovědných předmětů a matematiky shodně. Zatímco v přírodovědných předmětech je pojem
bádání rozšířený více než 20 let, v matematice se mnohem častěji setkáme s „řešením problémů“
(Ropohl et al., 2013). Školský terén také namísto „bádání“ spíše užívá termíny, které vycházejí
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z toho, co se uskutečňuje během „inqiury“: řešení problému, kritické myšlení, realistické vyučování,
situační učení, atd. (blíže vysvětluje Stuchlíková 2010). Tento nepřesný koncept někdy způsobuje
zkreslené chápání BOV jako laboratorního experimentování, což vede k názoru, že badatelsky
zaměřená výuka v matematice (BOVM) je nemožná. (Hošpesová, 2014: 9)
1.4 BOV v matematice
Ve školní matematice bádání znamená, že žák pozoruje, klade otázky, hledá cesty, jak najít
správné odpovědi (experimentováním s čísly a objekty, kreslením diagramů, hledáním pravidelností
a vztahů), interpretuje získaná data, formuluje závěry a zobecnění a diskutuje o tom, co zjistil, se
spolužáky a učitelem. Učitel takovou situaci iniciuje, řídí, pomáhá žákovi, pokud je to nutné,
například tím, že upozorní na myšlenku, jež může vést k nalezení odpovědí.
V matematice se může zdát obtížné nechávat žáky (znovu)objevovat matematické poznatky,
protože ty tvoří pevnou strukturu. Artigueová et al. (2011), ale přesto doporučují nesdělovat
matematické obsahy jako hotovou, pro mnohé těžko pochopitelnou strukturu, určenou k osvojení,
ale vytvářet pro žáky: „příležitost zažít: jak se tvoří matematické znalosti prostřednictvím osobních i
kolektivních pokusů, odpovědět na otázky objevující se různých sférách lidské činnosti, od
pozorování přírody až po matematiku jako takovou; jak mohou matematické pojmy a struktury
vzniknout z výsledných konstrukcí a být dále využívány k zodpovězení nových a náročných
problémů.“ (Artigueová et. al., 2011: 8)
Badatelsky orientovaná výuka matematiky je v poslední době diskutována jako možný
přístup, který přispívá k vytváření porozumění (v) matematice. Podpora několika evropských
projektů, kterých se účastnily i české vzdělávací instituce (Fibonacci, Primas,...), je vnímána jako
signál, že pěstování tohoto přístup k vyučování povede k pozitivní změně.
Řada autorů zařazení BOVM silně podporuje např.:
„Při badatelsky orientované výuce není matematika prezentována žákům jako hotová struktura
určená k osvojení. Spíše se nabízí příležitost zažít, jak se tvoří znalosti v matematice osobními
a kolektivními pokusy o odpovědi na otázky vznikající v rozmanitých oblastech, z pozorování
přírody stejně jako z potřeb matematiky samotné....“ (Artique et al., 2011: 10)
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Za nejpřesnější formulaci je považována formulace zpracovaná v rámci projektu FIBONACCI:
„ ...bádání v matematice začíná otázkou nebo problémem, přičemž odpovědi hledáme
pozorováním a zkoumáním; realizujeme mentální, skutečné nebo virtuální experimenty; vytváříme
spojení s otázkami, které nabízejí zajímavé shody s těmi, které řešíme a těmi zodpovězenými;
používáme a přizpůsobujeme, je-li to potřeba, známé matematické techniky. Proces bádání je
veden, nebo vede k hypotetickým odpovědím – často označovaným jako domněnky – které je
potřeba ověřit.“ (Artigue & Baptist, 2012: 4)
Můžeme říct, že BOVM je v souladu s požadavky českých kurikulárních dokumentů.
Například RVP ZV požaduje v souvislosti se zařazením nestandardních úloh:
„Důležitou součástí matematického vzdělávání jsou Nestandardní aplikační úlohy a problémy,
jejichž řešení může být do značné míry nezávislé na znalostech a dovednostech školské
matematiky, ale při němž je nutné uplatnit logické myšlení. … Žáci se učí řešit problémové situace
a úlohy z běžného života, pochopit a analyzovat problém, utřídit údaje a podmínky, provádět
situační náčrty, řešit optimalizační úlohy.“ (RVP ZV, 2007: 29) (citováno podle Hošpesová 2014: 9)
1.5 Různé metody využívané v BOVM
I v minulosti můžeme najít empirický výzkum, který zkoumal otázky blízké BOVM: řízené
znovuobjevování (Vyšín 1976), posilování kontaktu školní matematiky se skutečným životem
a ostatními školními předměty (Koman a Tichá, 1988). (citováno podle Hošpesová 2014: 10)
Pro výuku matematiky často badatelsky orientovaná výuka splývá s učením řešením
problémů, o kterém se podrobně diskutovalo především od zveřejnění Polyova How to solve it
(1945). V některých evropských projektech se dokonce vymezení BOVM na řešení problémů
redukuje (např. evropský projekt ASSIST-ME). (Hošpesová, 2015: 103)
S badatelsky orientovanou výukou má učení řešením problémů společné zejména to, že žák
při řešení problémové úlohy používá postupy podobné bádání. Odlišné je, že badatelsky
orientovaná výuka směřuje k objevení určitého matematického obsahu, nesoustředí se jen na cesty
řešení úlohy.
Realistické matematické vzdělávání (RMV) odkazuje na vyučování, během kterého je
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matematika součástí žákovy reality, ať už skutečné nebo uměle vytvořené. S BOMV má společné
zejména chápání matematiky jako lidské aktivity a snahu o to, aby matematika byla
(znovu)objevována. Žák provádí rekonstrukci matematických pojmů a rozvíjí je přirozeným
způsobem v dané problémové situaci. Důležité je vedení (knihami, spolužáky, učitelem) a postupné
přibližování se běžnému matematickému standardu. (Hošpesová, 2015: 103)
Matematické modelování je proces v souladu s Deweyovým požadavkem vycházet
z problémů skutečného života a stavět na žákovských zkušenostech. Ve vztahu k BOVM znamená
cestu k porozumění, vytváření vztahu mezi matematickou a problémovou situací. Matematické
modelování tak může vést k pochopení bádání jako obecnějšího procesu s různými specifickými
realizacemi v kontextu různých disciplín. (Hošpesová, 2015: 104)
1.6 Další teoretické rámce
Uchopování situací – patří sem procesy: objevení klíčových objektů, jevů a vztahů;
stanovení určitého směru uchopování zaměřeného na určité téma, pojem nebo metodu řešení;
vytvoření modelu, který umožní formulování otázek a tvoření úloh. Tomuto přístupu se věnovali
např. Koman a Tichá (1995, 1996a, 1996b), Tichá a Koman (2000). (citováno podle Hošpesová
2015: 105
Tvoření úloh (problem possing) – Potřeba rozvíjení dovedností tvořit úlohy je často uváděna
do souvislosti s uplatňováním otevřeného přístupu v matematickém vyučování a v souvislosti
s otázkami matematizace reálných situací. V českém prostředí se této tématice věnují např. Tichá
a Hošpesová (2011, 2014), Tichá (2014), Patáková (2013) a Bureš (2014). (citováno podle
Hošpesová 2015: 105
Projektová metoda – Při vyučování projektovou metodou jsou žáci vedeni k samostatnému
zpracovávání určitých témat (projektů) a získávají zkušenosti praktickou činností
a experimentováním (Průcha, Walterová & Mareš, 2009). Pro školní matematiku připomeňme
publikaci Kubínové (2002). (citováno podle Hošpesová 2015: 105)
Podnětná výuková prostředí a budování schémat – na myšlenky Deweye, Piageta a
Freudenthala navázal také Wittmann (2011), když stanovil požadavky na tzv. podnětná výuková
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prostředí: protředí, která umožňují formulovat série úloh a problémů, jež žákovi pomohou
pochopit hluboké matematické myšlenky. U nás byla tato myšlenka zpracována např. v
monografiích (Stehlíková, 2007; Hejný, 2014) a stala se teoretickým východiskem řešení projektu
Comenius Motivation via Natural Differentiation in Mathematics (Hošpesová et al., 2010).
(citováno podle Hošpesová 2015: 105)
Konstruktivistické přístupy k vyučování – Hlavním znakem konstruktivistických přístupů
k vyučování matematice je aktivní vytváření části matematiky v mysli žáka. Podle povahy žáka může
být podkladem pro takovou konstrukci otázka či problém ze světa přírody, techniky nebo
matematiky samé. V českém prostředí tuto tématiku rozpracovali např. Kuřina (2002); Hejný
a Kuřina (2009); Stehlíková (2004); Stehlíková a Ulrychová (2011) (citováno podle Hošpesová
2015: 105)
1.7 Teoretický model procesu bádání
Východiskem pro badatelské aktivity žáků v matematickém vzdělávání je vytvoření
vhodného prostředí. To je obvykle určeno úlohou nebo problémem, který mají žáci řešit.
Úlohy, při jejichž řešení lze očekávat badatelské aktivity, jsou rozmanité. Mohou být zadány
více či méně neurčitě, a dávat tak větší či menší prostor k badatelským aktivitám. Na učiteli záleží,
jak velký prostor pro manévrování žákům nechá. Pokud je úloha sestavena příliš určitě, vede od
vstupu k výstupu pouze jedna cesta. V tom případě se o bádání se nejedná. Pokud je úloha
sestavena příliš neurčitě a od vstupu k výstupu vede mnoho cest, které se různě kříží, řešení úlohy
může být časově příliš náročné. O složitosti úlohy rozhoduje množství cest, které vedou k výsledku.
Každá cesta je tvořena posloupností kroků, které transformují vstupní situaci ve výstupní. Záleží na
žákovi, zda nějakou cestu dokáže najít a zda se dokáže správně rozhodnout, kterou cestou dál
pokračovat. Pokud se při procesu setká s věcmi neznámými nebo pro něj příliš obtížnými, musí se
vrátit a zkusit jinou cestu.
Badatelsky zdatnější žáci jsou schopni odhalit i více než jednu cestu. Pokud je žák slabý
nebo je úloha sestavena neúměrně jeho znalostem, může se stát, že žák skončí někde „mezi“ - není
schopen najít žádnou cestu, přestože existuje. V té chvíli je na učiteli, aby vhodným způsobem
pomohl žákovi cestu nalézt. Může se například žákovi věnovat individuálně a pokládat mu návodné
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otázky nebo k tomuto účelu využít třídní diskuzi. Žák by neměl úlohu zakončit závěrem, že žádné
řešení neexistuje. Měl by si být vědom rozdílu mezi neexistencí řešení a neschopností řešení nalézt,
neboť neexistenci řešení nebývá snadné dokázat. Řešitel je málokdy schopen nalézt a vyzkoušet
všechny cesty, proto se k důkazu neexistence řešení častěji používá porovnání vstupu a výstupu
a zjištění, že jsou natolik odlišné, že mezi nimi žádná cesta existovat nemůže.
Zde se ukazuje náročnost příprav na BOV. Učitel by si měl ideálně u badatelsky orientované
úlohy promyslet, kolik cest vede od vstupu k výstupu a co všechno žáci znají a mohou použít, aby
mohli úlohu vyřešit. (Hošpesová, 2015: 107) Role učitele při badatelsky orientované výuce je
specifická. Dorier a Maassová (2014) zdůrazňují, že učitel poskytuje žákům podporu, pozorně
sleduje jejich návrhy na řešení úlohy, propojuje vznikání jejich unikátní a individuální zkušenosti.
Pro většinu bádání je učitel průvodcem, odpovědnost za řešení úlohy zůstává v rukou žáků, kteří
formulují otázky, navrhují a provádějí experimenty, formulují závěry.
1.8 Příprava učitelů na BOVM
Častějšímu využití BOVM ve školské praxi brání nedostatečné rozvíjení přístupů k výuce
zaměřených na vytváření kompetencí. Dřívější výzkum ukazuje, že kvalita matematického
vyučování závisí ve velké míře na oborově didaktické kompetenci učitele (ve významu užívaném
Helusem 2001, tj. znalosti obsahu spolu s různými možnostmi jeho didaktického rozpracování). Je
nepochybné, že badatelsky orientované vyučování znamená pro učitele výzvu v různých směrech.
(Hošpesová, 2014: 10)
Bylo by určitě prospěšné, pokud by se příprava budoucích učitelů zahrnovala i BOV. Jestliže
uvažujeme o reformě matematického vzdělávání, ve kterém mají být žáci a studenti zapojeni do
samostatného „bádání“, musí být reformováno i vzdělávání učitelů. Je nutné postupně budovat
propojení mezi učebními obsahy 1. stupně základního vzdělávání a matematikou v kurzech pro
budoucí učitele, a naopak ukazovat pomocí vhodných témat užitečnost matematiky. (Hošpesová,
2014: 12)
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2 Empirické šetření
2.1 Metodologie
Práce vychází z kvalitativní analýzy šesti vyučovacích hodin, které se uskutečnily
v matematice na 1. stupni ZŠ. Hodiny proběhly na podzim roku 2014 v rámci projektu Assist me
v 5. ročníku. Na projektu spolupracovaly: autorka této práce a učitelka paralelní třídy, pracovnice
VŠ.
Cílem hodin bylo vytvořit prostředí pro samostatné bádání žáků a sledovat je při
vrstevnickém hodnocení a sebehodnocení. Výukové experimenty trvaly 90 minut, tj. dvě vyučovací
hodiny za sebou. Byly natočeny na video a na diktafony byly nahrávány diskuze ve skupinách žáků.
Veškeré písemné projevy dětí byly zdokumentovány.
Příprava na vyučování probíhala vždy společnou diskuzí, během které byl zformulován cíl
hodiny a prodiskutovány různé možnosti jeho naplnění. Učitelky pak rozpracovaly přípravu na
hodinu pro svou třídu. Na hodiny byl vytvořen pracovní list, do kterého žáci zapisovali postup
řešení problému a také na něm vzájemně hodnotili své postupy i výsledky práce. Společné diskuze
před a po hodině byly nahrávány na diktafon.
V rámci projektu proběhlo šest hodin:
1.hodina: Žáci měli zjistit, kolik zrnek čočky je v sáčku, který váží 0,5 kg. K dispozici měli různé více
i méně známé nástroje na měření (metr, váha, odměrné válce,...). Sami se mohli rozhodnout,
kterou pomůcku si zvolí, aby se dostali k co nejpřesnějšímu výsledku. Příloha 1
2.hodina: Žáci měli ve skupině vymyslet jakoukoliv slovní úlohu, ve které se bude počítat s velkými
čísly. Pracovní listy si potom ve skupinách prohodili a vzájemně hodnotili, jak se jim úloha povedla.
Příloha 2
3.hodina: Žáci vymýšleli samostatně úlohu k obrázku, který si vylosovali. Poté si je vyměnili se
sousedy a ti měli vypočítat a zhodnotit, jak se jim úloha povedla.
4.hodina: Žáci dostali list čtverečkovaného papíru, ze kterého byl kus odstřižen. Ve skupině měli
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vymyslet způsob, jak zjistit, kolik je na papíru čtverečků, a tímto způsobem se dostat
k výsledku. Příloha 3
5.hodina: Podobná úloha jako ta minulá, pouze žáci počítali, kolik je na listu papíru znázorněných
trojúhelníků. Příloha 4
6.hodina: V poslední hodině dostali žáci určitý obnos peněz v dětských mincích a bankovkách.
V první hodině měli za úkol spočítat, kolik mají peněz, a v druhé hodině měli za úkol vypravit
čtyřčlennou rodinu na hory a na základě letáku zjistit, kolik by dovolená stála a kolik by jim zbylo.
Ve zbývajícím čase mohli zkusit vymyslet, co by za zbylé peníze nakoupili. K tomu měli k dispozici
letáky z různých typů obchodů. Příloha 5
Cílem této práce je zamyslet se nad průběhem projektu a jednotlivých hodin, získaná data
vyhodnotit a odvodit z nich pro svou další práci závěry. Jako metodologický přístup jsem zvolila
akční výzkum, který je vhodný pro tento druh výzkumu. Při akčním výzkumu se totiž pracuje přímo
ve školním prostředí a vychází se z konkrétních hodin. Důležité je také to, že ho provádí přímí
účastníci, tzn. učitelé. Účastníci mezi sebou rozebírají, hodnotí a porovnávají své zkušenosti
a odvozují z nich návody pro svou další práci.
Já jsem třeba své zkušenosti zhodnotila po projektu takto: „Jako určitě jsem chtěla poznat
i blíž jako ty děti jakoby při jiné práci, což si myslím, že se taky docela povedlo v tom, že jsem zjistila,
jak kdo pracuje v té skupině, i když se ty skupiny měnily. Měla jsem možnost ty skupiny obměňovat,
takže jsem si docela udělala obrázek o tom, kdo jak je schopný v té skupině pracovat. Třeba kdo
s kým se snese, komu to víc vyhovuje. Takže to bylo docela fajn, že jsem se blíž seznámila s těmi
dětmi.“
V literatuře je akční výzkum popisován jako praktický výzkum, který je uskutečňován učiteli
v praxi, na rozdíl od akademického výzkumu, jejž realizují akademičtí výzkumníci. Jeho výsledky
odpovídají okamžitým aktivitám, mají však omezené využití, jsou více subjektivní. (Nezvalová,
2003: 300) Jeho stručné charakteristice se věnuji v následující kapitole.
Získaná data jsem zpracovávala kvalitativní analýzou. K dispozici jsem měla videa z hodin,
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zvukové záznamy z diktafonů, zvukové záznamy a jejich přepisy z rozhovorů s dětmi i se mnou.
Prošla jsem postupně záznamy ze všech hodin a pokusila jsem se z nich vybrat důležité a zajímavé
momenty. Ve své práci hodnotím situace a události, které mě v průběhu překvapily, zaujaly
a ovlivnily můj pohled na další výuku matematiky i jiných předmětů.
2.2 Akční výzkum ve škole
Akční výzkum zdůrazňuje pedagogickou praxi, umožňuje zavádění změn, které jsou důležité
pro neustálé zlepšování činnosti pedagogických pracovníků a ostatních účastníků vzdělávání a vede
ke zvyšování kvality poskytovaného vzdělávání. Nabízí všem pedagogickým pracovníkům příležitosti
po personální a odborný růst. Je jednou z možností pro zdokonalování školy a zvyšování její kvality.
Stephen Kemmmis (1983) definuje akční výzkum jako formu sebereflexe pedagogické situace, která
zkvalitňuje porozumění pedagogické praxi, v níž se odehrává. Akční výzkum vychází z vědomí toho,
co bylo učiněno dobrými učiteli na intuitivní úrovni (McNiff, 1988). (citováno podle Nezvalová
2003: 300)
Učitelé, kteří se podílejí na akčním výzkumu, získávají systematické poznatky a zkušenosti
o tom, co se stalo v jejich třídě či škole pro zlepšení současné praxe. Mohou se tak podělit o své
zkušenosti, poznatky a výsledky s ostatními učiteli (Evans, 2001). (citováno podle Nezvalová 2003:
300)
2.2.1 Prvky a cíle akčního výzkumu
V akčním výzkumu jsou základními prvky akce, reflexe a revize. Podle McNiffa (1988) akční
výzkum zahrnuje plánování, činnost, pozorování, reflexi a nové plánování. Whithead (1993) ho
prezentuje jako cyklus sestávající z pěti kroků:
•

problém, který se objevil v praxi;

•

představa o řešení problému;

•

aktivita k zvolenému řešení;

•

vyhodnocení výsledků aktivit, vedoucích k řešení problému;

•

modifikace problému.

Sagor (1992) uvádí obdobných pět kroků akčního výzkumu:
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•

formulace problému

•

sběr informací

•

vyhodnocení informací

•

sdělení výsledků

•

akční plán (citováno podle Nezvalová 2003: 301)
Cílem akčního výzkumu je zvýšit profesionalitu učitele, rozvíjet jeho pedagogické myšlení

a dovednosti, zkvalitnit jeho rozhodovací procesy, ovlivnit hodnotovou orientaci i posílit jeho naději
a víru v možnosti zlepšit vlastní pedagogické zkušenosti.
Důležitým úkolem akčního výzkumu je zkvalitnění praxe, ale také přispět k rozvoji
pedagogické teorie. Akčním výzkumem se prohlubují jak praktické dovednosti a zkušenosti, tak
i teoretické poznatky učitele. (Nezvalová, 2003: 301)
2.2.2 Rozdíly mezi akčním výzkumem a tradičním výzkumem
Akční výzkum může být alternativou k tradičnímu výzkumu. Pomáhá učitelům
shromažďovat informace o jejich praxi a umožňuje hledat nové cesty vedoucí ke zlepšení dosavadní
činnosti. Je prováděn učiteli ve školách. Učitelé si vybírají problémy, se kterými se setkávají ve své
každodenní činnosti při výuce v jejich třídě. Tyto otázky diskutují uvnitř školy, a to
s ostatními učiteli, žáky, rodiči či poradci. Sbírají informace, využívají své zkušenosti a navrhují
řešení. Aktéři akčního výzkumu jsou zainteresováni, jsou účastníky zkoumaných procesů. Akční
výzkum vyžaduje týmovou a rovnocennou spolupráci. Pro všechny zúčastněné jsou důležité otázky:
•

Proč to děláme a jak to děláme?

•

Je to, co děláme, efektivní, či neefektivní?

•

Kam chceme dojít?

•

Jak tam dojdeme?
Tradiční výzkum je většinou realizován nezainteresovanými výzkumníky, kteří se snaží

dosáhnout objektivity a zobecnit ji. Výsledky jsou interpretovány a zobecňovány, jsou z nich
formulována doporučení pro školy.(Nezvalová, 2003: 302)
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2.2.3 Pro-aktivní, reaktivní a koooperativní akční výzkum
Pro-aktivní akční výzkum (Schmuck 1997) (citováno podle Nezvalová 2003: 304) je
charakterizován snahou nejprve aplikovat změny a následně pak hodnotit docílené výsledky.
Pedagogičtí pracovníci jsou inspirováni novými teoriemi a přístupy. Jejich inspirace vychází
i z vlastní zkušenosti. Snaží se uvádět tyto změny a nové přístupy do vlastní činnosti. (Nezvalová,
2003: 304)
Inspirace může vycházet z jejich minulé zkušenosti, zkušenosti kolegů nebo studentů.
Vyjadřuje nové naděje nebo aspirace do budoucnosti (Nezvalová 2002). Tento výzkum zahrnuje
následující kroky:
•

pokusit se o nové přístupy přinášející lepší výsledky;

•

zahrnout naději do svých nových přístupů, mít vysoká očekávání;

•

sbírat pravidelně informace a shromažďovat reakce studentů na realizované změny;

•

vyhodnocovat získané informace;

•

vzít úvahu alternativní přístupy;

•

pokusit se o další nové přístupy. (Nezvalová, 2003: 301)
V reaktivním akčním výzkumu (Schmuck 1997) (citováno podle Nezvalová 2003: 302) učitelé

sbírají informace před tím, než se pokusí inovovat praxi. Jejich aktivity vycházejí z předpokladu, že
každá pedagogická situace je unikátní a že profesionální odpovědnost vyžaduje nejprve ji pochopit,
a pak zvolit odpovídající jednání. Jednotlivé kroky tohoto výzkumu jsou následující:
•

sbírat informace k diagnóze situace;

•

vyhodnocovat informace;

•

distribuovat výsledky a vymezit změny, které budou následovat;

•

pokusit se o nové přístupy;

•

sledovat reakce ostatních;

•

sbírat informace k diagnóze situace (návrat k prvnímu kroku, nicméně tento druhý sběr

informací ověřuje předchozí kroky a formuluje specifické otázky). (Nezvalová, 2003: 302)
Koooperativní akční výzkum (Stringer 1996) (citováno podle Nezvalová 2003: 302) vyžaduje
nejen dovednosti, nezbytné pro realizaci pre-aktivního či reaktivního akčního výzkumu, ale také
sociální dovednosti, např. vzájemnou pomoc a porozumění, schopnost naslouchat ostatním, vést
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smysluplnou diskuzi atd. Předpokládá oboustranný respekt a podporu, zajišťuje členům týmu větší
jistotu a profesionalitu. Konstruktivní kritika pomáhá členům týmu nacházet efektivnější řešení,
hlubší porozumění a plodnější diskuzi. Výsledky jsou veřejně prezentovány a diskutovány, což dává
možnost otevřeně hovořit o důležitých problémech vzdělávání. Tento typ akčního výzkumu může
také vytvářet pozitivní pracovní vztahy mezi administrátory, učiteli, rodiči, žáky a ostatními
sociálními partnery v okolí školy. (Nezvalová, 2003: 302)
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3 Vybrané jevy charakteristické pro badatelsky orientovanou výuku
3.1 Moje představa o BOV
Vzhledem k tomu, že jako učitelka jsem působila teprve krátce a můj původní obor je český
jazyk a občanská výchova, s termínem BOV jsem se do té doby nesetkala. Přesto jsem byla
nadšená, když jsem dostala možnost se projektu zúčastnit. Viděla jsem v tom příležitost dozvědět
se něco nového a vyzkoušet si způsob výuky, který bych potom mohla použít ve své další praxi. Toto
jsem zmínila v úvodním rozhovoru s pracovnicemi vysoké školy:
„ Určitě se mi líbí to, že se budou do výuky zapojovat praktické věci, protože mi přijde, že děti jsou
kolikrát od reality trochu odtržené, a pak se třeba neumí v tom skutečném světě orientovat. Těším
se na to, že jim úkoly trošku spojíme teorii s praxí, že to pro ně nebude jenom nějaká teorie
a sčítání čísel, ale že uvidí, že to má v praxi nějaké využití.“
Svá očekávání jsem vyjádřila takto:
„ Protože vlastně začínám na prvním stupni a i s matematikou, tak určitě je to to, že se setkám s
nějakým jiným způsobem výuky, kterou zase budu moc dál aplikovat a používat. Dál zase třeba, že
se s dětmi ještě tolik neznám, tak zase je třeba poznám jiným způsobem, budu mít námět, jak s
nimi pracovat, zjistím třeba, že někomu tenhle způsob vyhovuje víc, nebo naopak zase míň, takže
získám inspiraci v tom, jak s nimi pracovat individuálně podle toho, co jim víc vyhovuje.“
Je ale pravda, že jsem vůbec nevěděla, co si pod pojmy BOV, BOVM představit. Teprve až
v průběhu projektu jsem se s těmito a dalšími souvisejícími pojmy podrobněji seznámila. Moje
neznalost byla pro mě zpočátku velkým handicapem. Již v úvodních rozhovorech jsme na to
narazili:
„ Mám z toho trošku obavu, jestli se mi to povede tak, jak budu chtít. Přece jenom je to trošku jiná
metoda a nemám tolik zkušeností v matematice, takže mám trochu strach, jestli třeba nenastane
nějaký problém, nedostaneme se nikam, nedokážu to třeba správně těm žákům vysvětlit, podat,
z toho mám docela obavy. Také se bojím, protože občas pracujeme ve skupině, tak vím, že u nás
jsou problémy ve skupinové práci, mám strach, že se ty problémy objeví, že i to nám to trošku
zkomplikuje.“
Díky spolupráci se zkušenějšími kolegyněmi se mi ale podařilo se do projektu zapojit
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a podle mého mínění dětem kvalitně oživit hodiny matematiky. Musím říci, že zkušenosti z projektu
velmi ovlivnily můj pohled na výuku matematiky i jiných předmětů. Od té doby více přemýšlím nad
tím, jak různá témata s dětmi probrat a jestli by nebylo možné BOV zařadit a pomocí něho jim
nějakou látku více přiblížit, nebo jim ukázat využití poznatků v praktickém životě. Bohužel
v současné době působím na malotřídní škole, kde je to velmi obtížné. Ale i tam se nám podaří
občas zařadit nějakou méně obvyklou aktivitu.
Je škoda, že takováto spolupráce, jaká byla v průběhu projektu mezi kolegy ve škole, kolegy
mezi školami a vyučujícími na VŠ, není častější. Velmi by mi v průběhu studia i při mé práci
pomohlo, kdyby mi ti, kdo mají s tímto typem výuky větší zkušenosti, poradili, jak mám postupovat,
čeho se vyvarovat a na co se připravit. Stejně přínosné by pro mě bylo, kdybych se mohla setkávat
a debatovat s učiteli, kteří zkušenosti s BOV mají a mohla se jejich prací inspirovat, tak jak tomu
bylo v závěru projektu, kdy jsme diskutovali s pedagogy z různých škol.
3.2 Spolupráce a podpora
Jak jsem se již zmínila, mé zkušenosti s BOV byly před projektem nulové. S tímto pojmem
jsem se při studiu na vysoké škole nesetkala a ani na předchozích pracovištích jsem se s ničím
podobným neseznámila. Měla jsem proto velké obavy, zda a jak se mi hodiny podaří a jestli správně
chápu, co má být obsahem vyučovacího bloku.
Naštěstí jsem měla velkou podporu ze strany vysokoškolských pracovníků, kteří úlohy nejen
vytvářeli, ale byli také ochotní zodpovědět jakékoliv mé dotazy a popřípadě upravit hodiny podle
mých schopností nebo připomínek. Podpora lidí, kteří se problematikou zabývají a mají s ní
zkušenosti, pro mě byla zásadní.
Dalším významným pomocníkem pro mě byla paní učitelka z paralelní třídy, která byla
zkušenější a dovedla lépe předvídat situace, které se mohou v průběhu hodiny vzniknout. Při
vzájemné spolupráci jsme o uplynulých i nadcházejících hodinách hovořily a rozebíraly jsme je. Tak
jsem si mohla z uplynulých hodin vzít to potřebné a lépe se připravit na ty nadcházející.
Společná diskuse všech členů týmu po hodinách byla další velmi důležitou součástí
projektu. Často až při ní jsem si uvědomila některé detaily, které mi během hodiny unikly. Také
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ostatní měli často velmi cenné připomínky. Často jsme docházeli k velmi zajímavým závěrům a na
základě našich diskuzí potom vytvářeli podklady pro další hodiny.
Na základě těchto zkušeností si myslím, že pokud chce učitel zapojit do své výuky
matematiky nebo i jiného předmětu BOV, měla by alespoň zpočátku být součástí jeho přípravy
diskuze se zkušenějšími kolegy nebo někým, kdo má s tímto typem výuky zkušenosti. Ti by mu
mohli poradit, co očekávat, na co se připravit, a pokud by se hodiny zúčastnili, mohli by ho
i upozornit na případné nedostatky. Mohl by tak získat cenné informace, jakým způsobem hodinu
sestavit, co by mohl očekávat, a jak se na to připravit. Stejně tak by mu velmi pomohlo, pokud by
mohl takovou hodinu zhlédnout, nebo pokud by mohl získat podklady k vzorovým hodinám.
3.3 Vytváření úloh
Bádání žáků se v matematickém vyučování odvíjí od úlohy. Samková et al. (2015) rozlišili
úlohy podle míry neurčitosti, např. na úlohy informačně strohé, hutné apod.
My jsme úlohy řešili z několika hledisek. První byla obtížnost a náročnost úlohy. Postupně
jsme zjistili, že pro dotažení cíle není třeba vytvářet úlohu příliš náročnou nebo složitou, a to
z několika důvodů.
Prvním důvodem bylo, že žáci po zadání úlohy projevovali nezájem a odrazovalo je, pokud
jim přišla úloha na první pohled obtížná. Vyžadovalo to z mé strany důkladnější rozbor zadání a
náročnější motivaci. Pozitivní bylo, že se žáci celkově stavěli k zapojení do projektu velmi pozitivně
a těšili se na nové úkoly. I tak se ale objevoval jistý strach z neúspěchu a bylo nutné žáky na začátku
hodiny motivovat.
Žáci, kteří si byli vědomi toho, že v hodinách matematiky příliš nevynikají, měli obavy, že
nezvládnou splnit úkol. Jedna dívka své pocity popsala takto: „No, myslím, že ty úlohy jsou dobrý,
protože se tam prostě naučím různě o tý matice přemýšlet. Protože nejsem zrovna takovej expert,
ale myslím, že takovéhle úlohy malinko lehčí by mi pomohly.“ Kvůli nim by bylo dobré náročnost
úloh stupňovat, aby hned na začátku neměli obavy, že to nezvládnou. Pokud začneme úlohou,
kterou pouze s menšími obtížemi vyřeší všichni, bude to pro ně dobrá motivace do dalších hodin,
při kterých pak můžeme obtížnost zvyšovat.
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Pokud se úloha v průběhu činnosti ukázala jako příliš náročná, žáci se snadno ztratili
v různých možnostech řešení a ani po dlouhé intenzivní práci nedošli k žádnému výsledku. Někteří
neměli zájem úlohu dokončit. Svou práci pak vyhodnotili například takto:

Něco podobného se nám stalo v případě počítání čtverečků. „Práce se nám povedla, akorát
jsme to celé nestihli …..“ Na žácích bylo po hodině znát, že jsou tím velmi zklamaní. Myslím, že je to
mohlo i trochu odradit před další hodinou.
Při hodinách jsme také zjistili, že náš pohled na obtížnost příkladu se může lišit od pohledu
žáků. Toto jsme řešili hned po první hodině, kdy žáci měli spočítat, kolik zrnek čočky je v půl
kilogramovém sáčku a v žádné skupině nebyli schopni dojít k přesnějšímu výsledku. Příčinou bylo
pravděpodobně to, že se jednalo o první hodinu tohoto typu a do té doby se žáci s podobnou
úlohou nesetkali. Nevěděli tedy, jak na ni reagovat. Za hlavní příčinu ale považuji to, že měli příliš
mnoho cest k řešení ve formě různých přístrojů a pomůcek a nebyli schopni se rozhodnout pro tu
nejvhodnější a nejpřesnější. Proto by možná bylo lepší v tomto případě nedávat žákům tolik
možností, jak se k výsledku dostat, a tím různé varianty trochu regulovat. Žákům se většinou
hodina líbila, ale zklamání z neúspěchu bylo jasně znát.
Zde bylo vidět, jak negativně žáky ovlivní, pokud nejsou schopni dojít k nějakému výsledku
nebo se to podaří třeba jen jedné skupině. Naopak pokud výsledku dosáhnou všichni, nebo
alespoň většina, práce se jim podle jejich názoru podařila a jsou nadšeni do dalšího bádání.
Při vymýšlení slovních úloh jsme se museli přenést přes počáteční nejistotu, kdy žáci úplně
přesně nevěděli, na co se mají zaměřit, na co si dát pozor a jak slovní úlohy vymýšlet. Zpočátku se
snažili vymyslet úlohu co nejsložitější, ale sami postupně zjistili, že to není správná cesta, protože se
často do zadání zamotali a úloha se stala z nějakého důvodu neřešitelnou. Protože jsme tomuto
bádání věnovali více času, byl tu velmi znatelný vývoj v přemýšlení žáků o slovní úloze jako takové.
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V druhém bloku následující týden pracovali žáci již mnohem samostatněji a jejich úlohy byly
srozumitelnější a bylo je možno v převážné většině vyřešit. Poznatky o slovních úlohách byly žáky
potom využívány i v běžné výuce, kdy jsme se často zastavovali nad slovními úlohami v učebnici
a diskutovali jsme o jejich správném či chybném zápisu. Vytváření vlastních slovních úloh s různými
podmínkami byla i v následujícím pololetí oblíbená samostatná i skupinová práce.
Na počítání čtverečků podle mého názoru žáky odrazovalo to, že již na první pohled bylo
čtverečků velké množství. Když měli v další hodině počítat trojúhelníky, kterých bylo už na první
pohled méně, lépe se jim s nimi pracovalo, bylo na nich znát větší nadšení pro práci. Možná by
v tomto případě bylo vhodné hodiny prohodit a začít trojúhelníky, které byly pro žáky jednodušší.
I tak nás ale jedna skupina při počítání čtverečků překvapila, protože ji na rozdíl od nás napadlo
spočítat čtverečky i z druhé strany, protože list byl oboustranný.
Zajímavá a pro žáky překvapivě náročná byla úloha týkající se peněz. Při této úloze se
ukázalo, že žáci 5. ročníku nemají příliš povědomí o objemu peněz, které má k dispozici jejich
rodina a neznají hodnotu takových věcí, jako je dovolená, vybavení na sport nebo potraviny. Toto
téma se se ukázalo jako příliš rozsáhlé a bylo by třeba mu věnovat více času než dvě vyučovací
hodiny. I tak si ale z hodiny určitě odnesli cenné informace. V tomto případě jsme se přesvědčili, že
náš požadavek na cíl hodiny může být zbytečně náročný.
Druhé hledisko bylo, zda bude žáky zadaná úloha bavit, zda pro ně bude zajímavá. Ukázalo
se, že měli větší zájem přemýšlet nad úlohou, pokud je na první pohled zaujala. Zabývat se počtem
zrnek čočky pro ně bylo zajímavé už jen proto, že řada z nich se s touto luštěninou v takovém stavu
ještě nesetkala a rozsypávání a přesypávání do různých nádob a nádobek je velmi bavila. Žáci tuto
úlohu v rozhovoru, který následoval po projektu, zhodnotili takto:
A: „Takže ty úlohy, které jsme dělali v rámci toho projektu, tě bavily?“
B: „Ano.“
A: „A proč tě bavily?“
B: „Protože to nebyla taková matika, jako vždycky máme, že počítáme nějaký příklady. Třeba to
počítání čočky to mě hodně bavilo.“
A: „A bavily tě ty úlohy, které jsme dělali v rámci toho projektu?“
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B: „Jo.“
A: „A co tě na nich bavilo?“
B: „No. To že jsme tam počítali ten, že byly zajímavý. Že jak jsme tam třeba počítali ty čočky. Že to
bylo zajímavý, že to nebylo jenom takový počítání.“
Naopak počítání čtverečkovaného papíru nebo trojúhelníčků je příliš nezaujalo. Zřejmě
očekávali po hodině s čočkou a slovními úlohami něco podobného. Možná se jim tyto úlohy zdály
moc obyčejné. Podle rozhovorů žáky spíše zaujalo počítání troúhelníků, i když důvody byly různé:
B: „Mě nejvíc bavily ty trojúhelníčky, jak jsme je počítali.“
A: „ A proč tě to nejvíc bavilo?“
B: „Protože v tom byla jakoby záhada a my jsme to museli nějak vyřešit."
A: „A která ta úloha tě nejvíc bavila?“
B: „Jak jsme počítali ty trojúhelníky.“
A: „Počítání trojúhelníků a proč?“
B: „Protože jsme byli ve dvojici. A už to bylo takový, že jsme měli jenom svůj názor a že to nebylo víc
lidí, kteří mají úplně jiný názory.“
Při rozhovorech bylo znát, že sami žáci neměli ve svých pocitech z příkladů občas úplně
jasno. Například jedna dívka v úvodu řekla:
B: „Třeba to vymýšlení, to mě bavilo.“
A: „To vymýšlení slovních úloha ještě něco jiného z těch ostatních? Tam byly i čtverečky,
trojúhelníky, čočka?“
B: „Ty čtverečky ne.“
A: „Čtverečky byly náročný? Ty byly těžký? Trojúhelníky taky?“
B: „Ty jsem docela pochopila, ale to, my jsme se neshodli se sousedem potom na tom výpočtu.“
Na konci rozhovoru zodpověděla otázku, kdy se jí tazatelka ptala, která úloha ji nejvíc bavila:
„Asi myslím ty čtverečky asi. I když byly těžký.“
Některé žáky tyto hodiny bavily jako změna normálního režimu:
A: „Naučil ses tam něco z té matematiky třeba líp?“
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B: „To si úplně nemyslím.“
A: „V čem by mohl být ten přínos pro tebe nebo užitečnost? Oproti třeba normální matematice?“
B: „No že to bylo jakoby zábavnější.“
Třetím aspektem pro vytváření úloh bylo to, zda jsou žáci vůbec schopni úlohu vyřešit, což
bylo velmi důležité, protože v případě neúspěchu klesal zájem o další úlohy. Museli jsme se tedy
zamyslet nad tím, jaké rozumové schopnosti mají děti v dané třídě.
V mé třídě byl jeden žák s nadprůměrnými schopnostmi v oblasti matematiky, dva další
velmi schopní, ale většina třídy měla průměrné matematické znalosti a schopnosti. Dva žáci byli
spíš podprůměrní a jeden žák byl diagnostikován s poruchou pozornosti. Jemu někdy pomáhala
asistentka. Úloha proto nesměla být příliš složitá a nesmělo k cíli vést příliš mnoho cest, aby mohla
zažít úspěch většina třídy. Překvapivě se ale ukázalo, že někdy byli úspěšnější žáci, kteří třeba
v běžné hodině nepatřili k těm nejlepším, protože je úloha zaujala, a naopak třeba nebyl úspěšný
nadaný žák, který se ztrácel v příliš složitých konstrukcích.
Z toho vyplývá, že se úlohy nedají použít univerzálně, ale je třeba se zamyslet nad
konkrétním složením třídy. My jsme se o tom přesvědčili, když jsme porovnávali práci dvou
paralelních tříd. Každá třída měla jiné postupy, odlišné výsledky a také byla úspěšnější v jiných
hodinách.
Nejobtížnější pro žáky byl vždy začátek práce, než si určili směr, kterým povedou své bádání.
K tomu pomáhala diskuze nad zadáním a několik návodných otázek. Žáci se často otázkami na
začátku i v průběhu bádání ujišťovali, zda je jejich chápání problémů správné. Zpočátku bylo
obtížné, aby pochopili myšlenku, že cest k výsledku může být několik a že nemusí přesný a jediný
návod existovat. Je to zřejmě důsledek způsobu vzdělávání, kdy spoustu informací podáváme
žákům jako fakt a nenecháme je příliš samostatné přemýšlet. I na tom by bylo určitě dobré
zapracovat a více žáky vést k samostatnému a originálnímu myšlení.
Vymýšlení jednotlivých hodin bylo velmi náročné pro všechny zúčastněné a všichni při tom
strávili spoustu času. Při vymýšlení první úlohy bylo ještě znát, že příliš nevíme, do čeho vlastně
jdeme. Ale témata následujících hodin jsme řešili podrobnějším rozborem zadání a společnou
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diskuzí, kdy jsme debatovali, jak probíhaly hodiny v konkrétních třídách, a tak se nám při dalších
přípravách dařilo lépe a lépe.
3.4 Experimentování a jeho řízení
V jádru badatelsky orientované výuky by mělo být experimentování. Na 1. stupni se nedá
předpokládat, že žák sám navrhne experiment a systematicky ho zrealizuje. Zadání úloh proto
muselo být takové, aby žáky alespoň trochu navedlo k tomu, jak úlohu řešit.
Podle mého názoru u nich převládal strach, zda začnou správně a jestli úloze dobře rozumí.
Pokud pro ně nebyla úloha dostatečně jasná, žáci sami začít nechtěli a očekávali od učitelky nějaké
další informace. Měli strach pustit se samostatně do experimentování. Toto se změnilo, jakmile se
s podobným typem úlohy začali setkávat častěji. Například při vytváření slovních úloh si v prvním
bloku nevěděli rady, jak k úkolu přistupovat. Poté, co po diskuzi zjistili, jaké chyby dělali a na co si
mají dát pozor, v příští hodině pracovali mnohem samostatněji a většině se podařilo nový úkol
(vytvořit slovní úlohu podle vylosovaného obrázku) správně vyřešit.
Z toho pro mě vyplývá, že náročnost úlohy a míru samostatnosti, která je při
experimentování třeba, je nutné stupňovat. Také je nutné zpočátku počítat s větší pomocí učitele.
Potřeba podpory učitele vyplynula i ze závěrečného rozhovoru s jedním ze žáků:
A: „Myslíš si, že je to pro tebe přínosné, že ses naučil z matematiky třeba líp nebo jinak
matematikou?“
B: „Ano.“
A: „A co? Co by to bylo?“
B: „Různé druhy výpočtů, učitelka nám říkala u těch čtverečků, že si ten postup můžeme třeba
namalovat.“
Tuto radu potom využili žáci i v následující hodině, kdy počítali trojúhelníky. Z toho vyplývá,
že pokud se žáci v průběhu BOV setkají s nějakým návodem, jsou schopni ho potom využít
i v podobných úlohách.
3.5 Čas v BOV
Vzhledem k tomu, že žáci řídí celý proces řešení úlohy, je nutné, aby všichni řešitelé měli na
svou práci potřebné množství času. Tím je kladen velký důraz na rozvržení hodin. Všichni žáci by
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měli mít možnost úlohu dokončit, ať už je jejich individuální tempo jakékoliv. Je nutné počítat s tím,
že někteří splní úlohu rychleji a jiným nebude stačit ani vymezená doba. Je třeba brát ohled na to,
aby všichni skončili práci s tím, že pro splnění úlohy udělali, co mohli. S tím musí učitel při zadávání
úlohy počítat.
Narazili jsme na to i při rozboru hodiny:
U: „Asi kdyby jim dal člověk víc prostoru a víc času, tak si myslím, že by to třeba ještě dopadlo
jinak.“
A: „To bylo vidět, že někteří si to chtějí dopočítat a že přemýšlí, kde udělali chybu.“
U: „A bylo i vidět, že by si to chtěli zkusit a docela tam pak bylo nadšení. Že se tam k tomu výsledku
chtěli dobrat a mrzelo je, že neměli možnost si to nějak opravit.“
V našich hodinách byli žáci, kteří byli hotovi před stanoveným časem, a naopak žáci, kterým
čas vymezený dvěma vyučovacími hodinami nestačil. Je proto potřeba mít v záloze pro rychlejší
žáky nějakou další doplňující práci a těm pomalejším dát více času nebo jim pomocí návodných
otázek pomoci práci poněkud zrychlit.
Na druhou stranu však nepomůže, pokud budou mít žáci čas neomezený, protože jejich
únava po nějaké době může způsobit, že se nemusí k žádnému výsledku dobrat ani v neomezeném
čase. V tom případě je v diskuzi třeba vyzdvihnout ty dílčí úspěchy, kterých žáci dosáhli
a nezdůrazňovat to, že se konečného řešení nedobrali.
Druhým problémem, který souvisí s časem, je nedostatek hodin, jež může učitel využít na
badatelsky orientovanou výuku. To souvisí s obecnou kulturou vyučování, která je v západní kultuře
zaměřena na vyřešení co nejvíce úloh zaměřených na získání a procvičení izolované znalosti.
Pokud jsme chtěli BOV v matematice realizovat, museli jsme tomu přizpůsobit rozvrh hodin
a obsahy těchto hodin jsme poté museli přesunout do další výuky. Faktem ale je, že to bylo
částečně způsobeno mou nedostatečnou zkušeností s tímto zpracováním problémů. Při využití
vhodného typu úloh by určitě bylo možné formou BOV zpracovat témata, která přímo souvisí
s výukou, a tím splnit, co je nutné probrat a nebo tématicky propojit různé hodiny.
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3.6 Podpora učitele
Role učitele je při badatelsky orientované výuce specifická. Dorier a Maassová (2014)
zdůrazňují, že učitel poskytuje žákům podporu, pozorně sleduje jejich návrhy na řešení úlohy,
propojuje vznikání jejich unikátní a individuální zkušenosti. Po většinu bádání je učitel facilitátorem,
ale odpovědnost za řešení úlohy zůstává v rukou žáků. Žáci formulují otázky, navrhují a provádějí
experimenty, formulují závěry.
Učitel musí řešit tyto obtíže:
•

rozeznat takové návrhy žáků, které vedou k cíli, který si stanovil, reagovat na ně (vyrovnat se

s nejasností a neurčitostí)
•

poskytnout žákům pomoc při uvažování, identifikaci a propojování důležitých

matematických myšlenek s ohledem na hlubší strukturu matematiky.
Po jedné z hodin jsem se v rozhovoru k výsledku hodiny vyjádřila následovně:
„Já si myslím, že se nám to nepovedlo tak, jak jsme si mysleli. Asi teda to bylo částečně tím,
že si myslím, že jsme jim to špatně vysvětlila. Nebo jsme si úplně neporozuměli, co je to hlavní
a tím pádem, já jsem si ze začátku myslela, že oni mají ty výpočty pomocné, ale oni se natolik
zaměřili na ty výpočty, že ten postup zazdili. Takže se do toho potom zamotali sami.“
Pro učitele je snazší připravit se na tradiční hodinu. Může lépe promyslet, k jakým situacím
by mohlo v průběhu dojít, jaká úskalí nastanou. Protože při BOV mají hlavní roli v hodině žáci, může
častěji nastat situace, kterou učitel nečeká. V mém případě to byla třeba nespolupracující skupina.
Myslím si ale, že pokud učitel BOV využívá často, je postupně schopen některé situace očekávat
nebo je v hodině lépe a efektivněji řešit.
3.7 Formulace vzdělávacího cíle
Nejen pro badatelsky orientovanou výuku je důležité, aby byl při přípravě vyučovací hodiny
stanoven didaktický cíl, ze kterého by měl učitel vycházet. To se jeví jako nezpochybnitelný
požadavek, ale ve výuce matematiky na 1. stupni to ve skutečnosti učitel často nedělá. Před
hodinou spíše přemýšlí o tom, jaké úlohy zařadí, jak je uspořádá, jakou formu organizace ve třídě
použije. Učitel neplánuje hodinu s ohledem na to, co se žáci naučí, ale spíše s cílem vyplnit
pracovní materiál a efektivně žáky při hodině zaměstnat.
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V BOV je ale cíl hodiny velmi důležitý, proto jsme při přípravě výukových experimentů
věnovali prodiskutování cíle velkou pozornost. Zpočátku byly cíle formulovány obecně (např. „získat
zkušenost“, „uplatnit dříve naučený postup v novém prostředí“). Během experimentů jsme zjistili,
že aby byl učitel schopen činit během hodiny rozhodnutí, např. o tom, zda do řešení žáků zasáhne
a formulovat případné otázky, musí být cíl formulován v jazyce výkonu žáka.
Cíl hodiny může být různý. Cílem může být něco nového se dozvědět, zapojit se do hodiny,
spolupracovat se spolužáky, vymyslet něco nového, naučit se diskutovat, osamostatnit se při řešení
úloh. Podle toho je třeba vybírat úlohy. Pokud je například cílem hodiny naučit žáky spolupracovat
při experimentu, není nutné, aby byla úloha příliš složitá.
3.8 Vyrovnávání s nejasností a neurčitostí
Pro učitele je někdy obtížné reagovat na podněty od žáků, protože může být obtížné jim
porozumět, odhadnout, co chce žák říct. Učitel musí mít jasnou představu, kam chce dojít.
Formulovat ty správné otázky může být často velmi obtížné. Někdy učitel odhadne, že cesta, kterou
se žáci chtějí ubírat, k cíli nepovede. V běžném vyučování učitel tyto slepé cesty obvykle nenechává
žáky projít, protože se bojí promarněného času. V BOV si ale může dovolit nechat žáky prozkoumat
i tyto cesty. To může být pro žáky přínosné. Je však třeba, aby učitel dokázal správně odhadnout,
kdy je třeba žákovi pomoci, aby i po nalezení chybné cesty dokázal pokračovat dále.
Vždy před hodinou jsem měla obavu, zda hodina žáky zaujme a zda si z ní něco odnesou.
Bohužel jsem i na konci hodiny měla pocit, že pro některé žáky byla hodina ztráta času a žádný
posun u nich nenastal. Tomu by ale mohlo pomoci, pokud by si učitel stanovil přesněji, čeho chce
vlastně hodinou dostáhnout a do svých plánů zahrnul i znalost žáků ve třídě. Je třeba počítat s tím,
že přínos hodiny může být pro každého žáka jiný. Postupně jsem ale zjistila, že něco si odnesli
všichni, ať to byla nějaká nová matematická zkušenost nebo třeba zkušenost sociální
a mezivztahová. I ta je podle mého názoru velmi důležitá a pro některé žáky možná dokonce
důležitější.
Jistá neurčitost úlohy, která souvisí s charakteristikou BOV, byla ale pro žáky 5. třídy spíš
problém. Pokud nerozuměli zadání, nebo si jím nebyli jistí, bylo třeba ho podrobněji rozebrat, což
zabralo hodně času a hrozilo nebezpečí, že podrobnější rozbor bude příliš návodný. Myslím si, že by
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se měla neurčitost úlohy stupňovat, aby si na ni žáci zvykali pomalu a postupně.
3.9 Hodnocení v BOV
Podle mého názoru je obtížné hodnotit žáky stejně, je třeba individuální přístup. Každý žák
může v experimentu dojít k jinému výsledku, je třeba ale ocenit nejen výsledek ale i postup a to
s přihlédnutím k možnostem daného žáka. Pro následující práci je určitě třeba ohodnotit žáka
i v případě, pokud se k žádnému závěru nedostane. Můžeme například poukazovat na zajímavé
momenty v průběhu jeho práce. I toto je třeba se učit.
Zajímavé bylo nechat žáky ohodnotit svou práci vzájemně. Výrazně je ovlivnilo, když mohli
být v roli toho, kdo jinému práci hodnotí i v roli toho, jemuž práci tentokrát nehodnotí učitel ale
spolužák. Je tomu ale třeba žáky učit. Narazili jsme na to, že žáci neumí myšlenku správně vyjádřit
a tím jsou třeba nepochopeni. Jejich formulace byly nepřesné, vzájemně si nerozuměli, často do
jejich hodnocení zasahovaly vzájemné sympatie či antipatie a někteří také nechtěli jiným ublížit
nebo je urazit.
„Myslím si, že je to docela zamotaný.“
„Líbilo se nám to, akorát jsme nepochopili, jak to počítat“
V rozhovoru jsem své poznatky ze sebehodnocení shrnula:
„Myslím si, že s tím mají docela problém, že je pro ně obtížné, se sami ohodnotit. Myslím, že
vzniknou dva extrémy, buď se to dítě podceňuje, to znamená, hodnotí se zbytečně přísně, anebo
naopak zase se hodnotí třeba nekriticky dobře, třeba snaží se ty chyby zamaskovat, nebo nebere
něco jako chyby, nedokáže to třeba objektivně zhodnotit.“
Sama jsem ale v dalším rozhovoru konstatovala: „že formativní hodnocení k BOV prostě
patří.“
3.10 Nečekané situace
Při badatelsky orientované výuce po zadání úkolu učitel ustupuje do pozadí a nechává žáky,
aby samostatně hledali řešení úlohy. V této chvíli ztrácí kontrolu nad činnostmi žáků, nemá přehled
o tom, jak žák nebo skupina žáků postupuje.
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V běžné frontální výuce v matematice na 1. stupni učitel klade otázky, reaguje na odpovědi
dětí, hodnotí návrhy žáků, většinou má dojem, že děti sledují tok jeho myšlení, kterým objasňuje
nějaké pojem. Soustředí se na bezchybné (z hlediska věcného i logického) „předávání“ učebních
obsahů. Kontrolu toho, jak je žák aktivní, provádí pomocí sledování řeči jejich těla a mimiky. To
v badatelsky orientované výuce není úplně možné. To může být pro učitele někdy obtížné. Může
mít pocit, že nemá situaci ve svých rukách a nemůže ovlivnit to, co se v hodině děje a jestli byl cíl
hodiny splněn.
V průběhu projektu se stalo několik událostí, které mě překvapily. Nečekanou věcí bylo to,
že se děti vůbec nestyděly volně projevovat, ač s nimi byli ve třídě při hodině minimálně tři cizí lidé,
kteří je natáčeli na kameru a diskuze náhodně zvolených skupin na diktafon. Žáci se dokonce hlásili,
aby ho mohli mít ve skupině. Když se žáci v rozhovorech vyjadřovali k natáčení, často říkali, že jim
vadí diktafony i kamery, v hodině to ale na nich nebylo znát. Žáci se chovali velmi bezprostředně,
nebáli se před kamerou vystoupit a hovořit o tom, co vybádali. Jedna dívka dokonce při hodině
spadla ze židle.
Největším problémem bylo vždy rozdělení do skupin. Ač jsme práci ve skupině využívali
i před projektem, nebylo to zřejmě dostačující. Nutno říct, že pokud bádají žáci ve skupinách, je
předtím třeba trénink a důkladná příprava. Problematické se to ukázalo hned první hodinu, kdy se
jedna skupina dívek nebyla schopná domluvit na žádném postupu, dále zkoušely pracovat každá
samostatně a skončilo to naprostou apatií všech ve skupině. Přestaly pracovat a nereagovaly na
podněty nikoho z okolí.
Zkoušeli jsme různé varianty – losování, rozdělování podle mých představ i rozdělování
samotnými žáky, ale při každé variantě se vytvořila skupina, kde spolu z nějakého důvodu žáci plně
nespolupracovali. To se komplikovalo ještě víc, pokud se ve skupině objevil některý z žáků, který
měl problémy se zapojením do třídního kolektivu.
Po další hodině jedna dívka napsala: „Tato práce se mi moc líbila. Byla legrace, ale mohly
pracovat i holky, teda Barča a Any, ale jinak to bylo dobré.“
Druhým překvapením pro mě bylo, že mezi úspěšnými dětmi nebyl vždy již zmíněný nadaný
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žák. Podle mého sledování řešil často úlohy zbytečně složitě a tím si dosažení výsledu komplikoval.
Ve většině úloh excelovala dívka, která byla nejen velmi šikovná ale dokázala i organizačně
zvládnout svoji skupinu. Ukázalo se, že při takovýchto hodinách může být cílem nejen rozvoj
matematických dovedností, ale i sociálních dovedností. To může být velmi inspirující pro učitele,
kteří se snaží, aby úspěch v hodině zažil každý. Při správně zvolené úloze může totiž správně vyřešit
úlohu i žák, který třeba v tradiční hodině příliš nevyniká.
Žáci také často do řešení zapojovali i jiné aspekty. Do jejich reakcí se promítaly jejich vztahy,
momentální nálada nebo neshody.
„15000 by jsme dali na dětské domovy a na léčení rakoviny.
Je hezké, že přispějete na dětské domovy a na charitu. Je to hezké a srozumitelné.“
„Kupujete zbytečnosti“
Podle mého názoru je třeba se experimentů nebát. I když se třeba ne vždy hodina vydaří
tak, jak si přejeme, můžeme být v jiné hodině odměněni nějakou mimořádnou událostí. Při počítání
čtverečků nastala situace, která nás překvapila všechny. Při řešení úlohy jsme zjistili, že jedna
skupina, která úlohu zvládla, dokonce přišla i na cestu, která nás samotné nenapadla a čtverečky
počítala i na druhé straně čtverečkovaného papíru. Po takovém zážitku má učitel určitě pocit
zadostiučinění a ujistí ho to v tom, že se náročnější příprava vyplatila.
Své pocity z hodin BOV jsem v závěrečném rozhovoru popsala takto:
„Ukázalo se opravdu, že pro většinu těch dětí je to fajn, některé ty děti s tím mají docela velký
problém, že pro některé je to opravdu problematické. Ve skupinách pracovat, aktivně se zapojovat,
na tom se ukázalo, že je skupinka dětí, které opravdu potřebují mít přesně vymezené, co mají
udělat teď tady, v tuhle chvíli. A moc jim tenhle způsob nevyhovoval. Ale zase mi přišlo, že jich bylo
minimum. Většině těch děti to vyhovovalo a bavilo je to. Měla jsem i odezvy od dětí, že byly
nadšené a že jsou smutné, že už to končí a jestli budeme v tom druhém pololetí zase pokračovat. Je
fajn, že se jim to takhle líbilo.“
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Závěr
Jako cíl své závěrečné práce jsem si problematiku BOV v matematice a její výhody
a nevýhody využití v hodině matematiky na základě své osobní zkušenosti z projektu Assist me. Své
závěry jsem odvodila ze studia materiálů a rozboru hodin matematiky v 5. třídě.
V první části práce jsem se věnovala vymezení pojmu BOV a dalších pojmů, které s touto
problematikou souvisí. V metodologii jsem popsala situaci, ve které hodiny vznikaly, a přiblížila
jsem akční výzkum. Ve třetí části jsem se věnovala různým momentům z hodin a roztřídila jsem je
podle jejich významu.
BOV je v matematice přínosné jak pro žáky, tak pro učitele, ale jeho zavádění do praxe není
snadné. U žáků je hlavním problémem nezkušenost. Žáci nejsou zvyklí pracovat samostatně, bez
přesného vedení učitele, chybí jim často odvaha pouštět se do něčeho nového, neznámého. Pro
inspiraci jsem doplnila práci několika rozhovory se žáky, které proběhly na konci projektu.
Největší překážkou na straně učitelů je nepřipravenost na tento styl výuky. Budoucí učitelé
se při svém studiu s různými méně obvyklými metodami nesetkávají vůbec, nebo minimálně.
Jakmile se dostanou do praxe, není to jiné. Hlavním cílem se pro ně stává probrání učivo, učitel
musí naučit žáky to, co je v učebnicích a způsobem, jaký je v učebnicích, a následně s nimi
procvičovat jejich dovednosti v pracovních sešitech. Pokud chtějí zkusit jiný přístup, vyžaduje to to
od nich velkou odvahu. Pouští se do něčeho, co nemají přesně zmapované a v čem jim častokrát
nemůže nebo nechce nikdo pomoct. Z vlastní zkušenosti vím, že kdybych neměla podporu a pomoc
pracovnic VŠ i učitelky paralelní třídy, nikdy bych se neodvážila vyzkoušet si hodiny v duchu BOV.
Další překážkou může být nedůvěra rodičů, kteří často reagují negativně na jakékoliv změny ve
škole. Pokud ale učitel cítí podporu a zadá alespoň občas žákům badatelskou úlohu, může tím
výrazně obohatit prožitky žáků i své.
Podle mého názoru se mi podařilo popsat největší úskalí, která na učitele při zavádění BOV
do výuky čekají a snažila jsem se navrhnout i nějaká řešení. Cíl práce byl naplněn.
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