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Projekt „Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných předmětech 

a matematice“ je realizován Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích (Pedagogickou a Přírodovědeckou 

fakultou) ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně (Pedagogickou fakultou - Institutem výzkumu školního 

vzdělávání).
Přestože Evropská komise (2015) představila badatelsky orientované vyučování (BOV) a formativní hodnocení 

(FH) jako dva klíčové komponenty současné výuky přírodovědných předmětů, v zavádění těchto vzdělávacích 

postupů do běžné výuky v České republice nejsme příliš úspěšní (Česká školní inspekce, 2018a, 2018b, 2018c). 

Od doby, co byla vydána zpráva OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj - viz Santiago et al., 

2012), se badatelsky-orientované vyučování a formativní hodnocení dostaly do popředí zájmu výzkumných 

a implementačních projektů na univerzitách či jiných institucích zaměřených na vzdělávání. Důvodem 

neúspěšné implementace BOV a FH (nejen) v přírodovědných předmětech do českých škol je fakt, že využívání 

těchto metod bez potřebné opory nevede k dlouhodobé změně vzdělávání. Pokud chceme dosáhnout trvalé 

proměny výuky, je potřeba učitele pečlivěji připravovat na použití těchto metod ve smyslu dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, ale i pregraduální přípravy budoucích učitelů.

Cílem projektu je vytvořit hyperspace pro učitele (a studenty učitelství), kteří se zaměřují (či se chtějí zaměřit) 

na implementaci badatelsky-orientovaného vyučování a formativního hodnocení na prvním a druhém stupni 

základních škol. Hlavním cílem je vylepšit didaktické kompetence při využívání badatelsky orientovaného 

vyučování a formativního hodnocení učitelů z praxe, stejně tak jako kvalitu přípravy studentů učitelství. V rámci 

projektu bude vytvořena multimediální platforma (zvaná hyperspace) s bohatě zastoupeným mediálním 

obsahem, který zahrnuje mnoho metodických materiálů, instruktážní videa přímo z praxe a pedagogicko-

diagnostické nástroje, která bude využívána pro profesní rozvoj učitelů v praxi a posílení znalostí a dovedností 

studentů učitelství v jejich pregraduální přípravě. Materiály budou přizpůsobovány potřebám jednotlivých 

učitelů (např. jejich dovednostem, motivaci či zjištěného třídníma klimatu apod.) a diagnostice žáků (např. 

motivace, autonomie apod.). Platforma poskytne prostor pro uživatele pro vkládání dalších informací, 

materiálů, inspirace, a dále může sloužit jako místo pro sdílení možných obav a poznatků, srovnávání výsledků 

realizovaných nápadů apod.

Na základě překládaného projektu vznikne hyperspace pro učitele v praxi a pro studenty učitelství, zaměřený na zavádění BOV a FH do výuky přírodovědných předmětů na prvním a druhém stupni českých základních škol. Jeho 

uživatelům, bude poskytnuta možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti prostřednictvím video nahrávek výuky modelových učebních úloh. Naučí se pracovat s vývojovými mapami. K dispozici budou mít navíc také různé 

materiály, pracovní listy, diagnostické nástroje pro monitoring formativního učebního klima ve třídě apod. Aspekty „CO“ a „JAK“  v badatelsky orientovaném vyučování přírodovědných předmětů a formativním hodnocení budou 

doplněny o informace nezbytné pro pochopení edukačního a psychologického pozadí „PROČ“ a „KDY“ je práce pomocí těchto metod efektivní.
Výsledky projektu budou využity v programech pro profesní rozvoj učitelů, pro uspokojení vysoké poptávky v oblasti formativního hodnocení a badatelsky orientovaného vyučování. Zároveň je platforma použitelná v přípravě budoucích učitelů 

na univerzitách, což může vést ke zkvalitnění pregraduální přípravy, jelikož studentům budou prezentovány reálné situace z výuky. Výsledky výzkumu využity i v rámci teoretických předmětů na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých 

Budějovicích formou online kurzu.
Platforma hyperspace bude užitečná pro učitele z praxe, studenty učitelství a výzkumníky na univerzitách, i pro tvůrce vzdělávací politiky.

Závěry a využití

Metodologie
Představovaný projekt je založen na výsledcích předchozích výzkumů zaměřených na formativní hodnocení 

(např. projekt ASSIST-ME - Assess Inquiry in Science, Technology and Mathematics Education) a profesní rozvoj 

českých učitelů. Proběhlé výzkumy identifikovaly potřeby učitelů v souvislosti s inovacemi tradičních přístupů 

k učení a možnostem posílení systematického zavádění FH a BOV do běžné praxe.

Celý projekt „Hyperspace pro formativní hodnocení a badatelsky orientovanou výuku v přírodovědných 

předmětech a matematice““ probíhá od ledna 2019 do června 2022 a je rozdělen do tří fází:

Design projektu

Webové sídlo Hyperspace je založeno na tradičním formátu multimediálního webového sídla, přičemž 

specifikem je v tomto případě akcentace vnitřního provázání video obsahu a jeho výrazná segmentace.
Technologicky je sídlo stavěno na kombinaci dynamicky generovaných HTML dokumentů a streamingového 

doručování video-obsahu, který je dále doplňován rich-media obsahem. Na rozdíl od tradičních staticky 

organizovaných webových prostředí je v Hyperspace použito dynamické doporučování obsahu (Tewari & 

Barman, 2017), které v takto silně granulovaném prostředí usnadňuje orientaci a nalezení relevantních 

informací, což by pomocí obsahu doporučovaného pouze expertním posouzením nebylo v takové míře možné.

STRUKTURA HYPERSPACE: Profesní pohled na BOV a FH

 Klíčová aktivia Časový rámec Charakteristika 
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Rešerše obdobných programů 
a platforem zaměřených 
na profesní rozvoj učitelů 

01/2019 – 
05/2019 

Rešerše materiálů z českých a zahraničních programů následovaná 
diskuzí s odborníky.  
Publikace výsledků nalezených v  rešerších literatury. 

Příprava architektury 
pro hyperspace 

06/2019 – 
12/2019 

Hardwarové a softwarové řešení (např. streamovací server) . 

Příprava materiálů 
pro jednotlivé moduly 
hyperspace 

10/2019 – 
12/2019 

Zpracování vybraných tematických jednotek (přibližně 10 hodin), 
včetně definování učebních cílů, materiálů k úkolům, návodů 
pro učitele, pracovních listů pro žáky apod. 
Materiály budou upraveny pro potřeby učitelské sebe evaluace  (např. 
dovednosti, motivace, třídní klima apod.), stejně tak jako 
pro diagnostiku žáků (např. motivace, autonomie ve třídě apod.) . 
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Nahrávání materiálů 
na hyperspace 

12/2019 – 
12/2020 

Průběžné nahrávání materiálů do jednotlivých modulů.  

Pilotní testování 
01/2021 – 
06/2021 

Prvotní sběr dat z  užívání hyperspace a dodávání potřebných 
chybějících materiálů.  
Diskuze s učiteli, kteří jsou součástí projektu, shrnutí jejich zkušeností, 
rad a názorů. 

Úpravy na základě pilotního 
testování 

06/2021 – 
12/2021 

Úprava na základě podnětů ze zpětné vazby učitelů z  pilotního 
testování. Příprava beta verze hyperspace.  
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Testování beta verze 
a zpětná vazba uživatelů 

01/2022 – 
04/2022 

Testování beta verze učiteli a studenty učitelství na fakultách 
a zavádění jednotlivých modulů do programu pro profesní rozvoj 
učitelů.  
Zpětná vazba všech zapojených skupin uživatelů.   

Příprava závěrečné 
dokumentace k práci 
s platformou 

03/2022 – 
04/2022 

Zapracování komentářů uživatelů do online manuálu, příprava 
závěrečného návodu na využívání hyperspace.  

 

Cíle

VIDEO
Výukové jednotky

Sekvence s výukou ve třídě
Sekvence s výukou v laboratoři

Vybrané aspekty
(markery)

• S�muly pro reflexi
• Vzdělávací cíle
• Mo�vace
• Reakce žáků

• Informace o obsahu
• Rozhovory s učiteli
• Popis úkolů
• Materiály pro žáky
• Učební náplň
• Poznámky výzkumníků

Rozhovory s učiteli, kteří 
využívají BOV a FH

Učitelovo 
sebe-hodnocení

Pohled 2: Jak se žáci učí?
• Pozorování žáků
• Odpovědi žáků
• Žákovská řešení a jejich analýza ve vztahu 
   k vzdělávacím cílům
• Komentáře žáků na učení

Pohled 1: Jak učitel učí?
• Fáze učení: mo�vace, cíle, úkoly, hodnocení
• Zkušenos�, komentáře: co funguje, co nefunguje
• Příprava: nastavení cíle a kritérií pro jejich dosažení
• Učební pokrok: jak vytvořit a podpořit proces učení, jak
   změnit úkoly v souvislos� s cíli
• Otázky: proč jsou BOV a FH důležité
• Návody k diagnos�ce (metakognice, mo�vace třídy)


