
Kapitola 1

Badatelsky orientované

vyu£ování

1.1 Úvod

S pojmy badatelsky orientované vyu£ování, badatelsky orientovaná výuka £i

s jejih zkratkou BOV se v £eském vzd¥lávaím prost°edí setkáváme poslední

dobou stále £ast¥ji. Tato invaze nemá dlouhého trvání � je²t¥ v roe 2006 ne-

byla na portálu RVP o BOV ani o jeho anglikém ekvivalentu inquiry-based

eduation ºádná zmínka, dokone ani v p°ísp¥vku �Trendy v p°írodov¥dném

vzd¥lávání� [11℄.

Na portálu RVP se první zmínka o BOV objevuje o 2 roky pozd¥ji:

nejprve formou zmínky o tzv. badatelsky orientovanýh pedagogikýh me-

todáh a o inquiry-based siene eduation v p°ísp¥vku �Inovae p°írodo-

v¥dného vzd¥lávání z evropského pohledu� [6℄, s odkazem na práv¥ probíha-

jíí evropský projekt POLLEN (2006-2009, podpora inovaí p°írodov¥dného

vzd¥lávání spo£ívajíí v ²í°ení BOV) a na n¥meký národní projekt SINUS

TRANSFER (2003-2009, program pro zvý²ení efektivity matematikého a

p°írodov¥dného vzd¥lávání).
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V navazujííh p°ísp¥víh s podrobnými informaemi o t¥hto projek-

teh [7℄, [8℄ se poprvé objevuje i termín badatelsky orientovaná výuka.

Nimén¥ tyto p°ísp¥vky z·staly del²í dobu osamoeny a je²t¥ v roe

2010 Papá£ek ([17℄, str. 41) konstatoval, ºe termíny inquiry ani badatelsky

orientované vyu£ování se v £eském vzd¥lávaím prost°edí zatím plo²n¥ji ne-

uºívají, a p°edstavil BOV jako sm¥r, který by mohl v budounosti vy°e²it

krizi p°írodov¥dného vzd¥lávání. Papá£k·v £lánek je také první vla²tovkou

indikujíí, ºe evropské projekty �nanované prost°ednitvím Sedmého rám-

ového programu pro výzkum a vývoj zam¥°ené na BOV se roz²í°ily i na

£eské území:

- v roe 2009 se Pedagogiká fakulta Jiho£eské univerzity v �eskýh Bu-

d¥joviíh stala £eským partnerem v projektu S-TEAM (2009-2011),

zam¥°eném na nové metody v p°írodov¥dném vzd¥lávání; víe na

s-teamprojet.eu

- v roe 2010 se Matematiko-fyzikální fakulta a P°írodov¥deká fa-

kulta Univerzity Karlovy v Praze staly £eským partnerem v pro-

jektu ESTABLISH (2010-2014), zam¥°eném na ²í°ení badatelsky ori-

entované výuky p°írodov¥dnýh p°edm¥t· na 2. stupni Z�; víe na

www.establish-fp7.eu

- v roe 2011 se Pedagogiká fakulta Univerzity J. E. Purkyn¥ v Ústí nad

Labem stala £eským partnerem v projektu PRI-SCI-NET (2011-2014),

zam¥°eném na ²í°ení badatelsky orientované výuky p°írodov¥dnýh

p°edm¥t· a jejih propedeutik v p°ed²kolním vzd¥lávání a na 1. stupni

Z�; víe na www.prisi.net

- v roe 2011 se Pedagogiká fakulta Masarykovy univerzity v Brn¥ stala

£eským partnerem v projektu PROFILES (2011-2014), zam¥°eném

na badatelsky orientované p°írodov¥dné vzd¥lávání u£itel·; víe na

www.profiles-projet.eu

Vliv na £eské vzd¥lávaí prost°edí m¥la také ú£ast Slovenska v projektu

POLLEN (2006-2009, PF TU Trnava, £len pozorovatel).
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Vý²e uvedený vý£et ukazuje, ºe první badatelsky zam¥°ené projekty

se v¥novaly hlavn¥ p°írodov¥dnému vzd¥lávání. S postupujíím £asem se

za£aly objevovat i evropské projekty Sedmého rámového programu kom-

binujíí p°írodov¥dné p°edm¥ty a matematiku. Nejd°íve op¥t na Slovensku

� Fakulta prírodnýh ved Univerzity Kon²tantína Filozofa v Nitre se stala

partnerem v projektu PRIMAS (2010-2013; www.primas-projet.eu), za-

m¥°eném na podporu ²í°ení BOV a p°ípravu metodikýh materiál· pro

výuku matematiky a p°írodov¥dnýh p°edm¥t·. V následujííh leteh se

tyto kombinované projekty objevily i u nás:

- v roe 2011 se Pedagogiká fakulta Jiho£eské univerzity v �eskýh Bu-

d¥joviíh p°idruºila jako partner do jiº probíhajíího projektu

FIBONACCI (2010-2013, v �R od zá°í 2011), zam¥°eného na ²í°ení

badatelsky orientovaného p°írodov¥dného a matematikého vzd¥lá-

vání; víe na www.fibonai-projet.eu

- v roe 2013 se Pedagogiká fakulta Jiho£eské univerzity v �eskýh

Bud¥joviíh stala £eským partnerem v projektu ASSIST-ME (2013-

2016), zam¥°eném na hodnoení badatelsky orientovanýh aktivit v p°í-

rodov¥dném, tehnikém a matematikém vzd¥lávání; víe na

assistme.ku.dk

- v roe 2013 se P°írodov¥deká fakulta Univerzity Hrade Králové stala

partnerem v projektu MaSiL (2013-2016), zam¥°eném na zm¥ny ve

výue matematiky a p°írodov¥dnýh p°edm¥t·, které podporují u£i-

tele p°i vyuºívání badatelské metody, a spojení výuky matematiky a

p°írodov¥dnýh p°edm¥t· s reálným ºivotem; víe na

www.masil-projet.eu

Vý²e uvedené projekty na svýh webovýh stránkáh nabízejí mnoho

aplikovatelnýh výstup·, mnoho zdroj· vyuºitelnýh p°i BOV: nám¥ty na

badatelsky orientované aktivity, vzorové praovní listy a u£ební prost°edí,

metodiky, videa a fotogra�e z badatelsky orientovanýh aktivit, ukázky ºá-

kovskýh °e²ení, apod.
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1.2 Co to je badatelsky orientované vyu£ování

Badatelsky orientovaným vyu£ováním rozumíme vyu£ování zaloºené na tzv.

bádání (angliky inquiry). Pojem bádání má dlouhou historii, jedno z prv-

níh vymezení tohoto pojmu se objevuje jiº na za£átku 20. století v praíh

amerikého �lozofa, pedagoga a psyhologa Johna Deweye:

Bádání je kontrolovaná nebo °ízená transformae neur£ité situae v

situai, která je ur£itá do té míry, nakolik to vyºaduje za°azení prvk·

p·vodní situae do n¥jakého jednotného elku. ([4℄, str. 104-5)

Ty neur£ité situae mohou být harakterizovány r·znými pojmenová-

ními. Jsou znepokojivé, svízelné, nejednozna£né, popletené, plné pro-

tih·dnýh tendení, mlhavé, apod. ([4℄, str. 105)

Proes bádání tak nejlépe probíhá jako souhra známého a neznámého v si-

tuaíh, které jsou podn¥tné nebo n¥£ím zajímavé.

V sou£asné dob¥ se p°i vymezení pojmu bádání £asto odkazuje na ame-

rikou publikai National Siene Eduation Standards [15℄ z roku 1996,

podle které bádání zahrnuje £innosti ºák·, p°i kterýh rozvíjejí své znalosti

a porozum¥ní v¥dekým my²lenkám. Konkrétn¥ podle ([15℄, str. 23) bádání

zahrnuje:

- pozorování;

- kladení otázek;

- vyhledávání informaí v kniháh a dal²íh zdrojíh (aby ºái zjistili,

o je jiº známo);

- plánování výzkumu, navrhování postup· zkoumání;

- p°ezkoumávání toho, o je jiº známo, na základ¥ experimentálníh

výsledk·;

- vyuºívání nástroj· pro sb¥r, analýzu a interpretai dat;
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- formulování odpov¥dí, vysv¥tlení a p°edpov¥dí;

- sd¥lování záv¥r·.

Nov¥j²í verze National Siene Eduation Standards [16℄ z roku 2000 se

problematie bádání v¥novala podrobn¥ji a rozli²uje dva typy bádání � plné

a £áste£né � podle toho, jakou m¥rou jsou do n¥j zapojeni ºái.

Postupem £asu se objevily i studie, které bádání spei�kují je²t¥ d·-

kladn¥ji, nap°íklad Stuhlíková ([21℄, str. 132) uvádí podle Eastwella [5℄ £ty°i

úrovn¥ bádání, odstup¬ované podle intenzity zapojení ºáka do badatelskýh

aktivit:

1. potvrzujíí bádání � otázka i postup jsou ºák·m poskytnuty, výsledky

jsou známy, jde o to je vlastní praxí ov¥°it;

2. strukturované bádání � otázku i moºný postup sd¥luje u£itel, ºái na

tomto základ¥ formulují vysv¥tlení studovaného jevu;

3. nasm¥rované bádání � u£itel dává výzkumnou otázku, ºái vytvá°ejí

metodiký postup a realizují jej;

4. otev°ené bádání � ºái si sami kladou otázku, promý²lejí postup, pro-

vád¥jí výzkum a formulují výsledky.

Vý²e uvedená vymezení bádání sie spadají do ráme p°írodov¥dného

vzd¥lávání, ale jsou univerzáln¥ vyuºitelná i v jinýh p°edm¥teh, v£etn¥

matematiky. První vymezení BOV ur£ená speiáln¥ pro matematiku nabízí

publikae projektu FIBONACCI:

Badatelsky orientované vyu£ování matematiky odkazuje na vzd¥lá-

vání, které student·m a ºák·m neprezentuje matematiku jako hoto-

vou strukturu ur£enou k osvojení. Spí²e jim nabízí moºnost vyzkou²et

si, jak se matematiké znalosti tvo°í, a to prost°ednitvím osobníh

i kolektivníh pokus· odpov¥d¥t na otázky objevujíí se v r·znýh

sféráh lidské £innosti, od pozorování p°írody aº po matematiku jako

takovou, . . . ([2℄, str. 10)
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Podobn¥ jako bádání v p°írodov¥dnýh p°edm¥teh, také bádání v ma-

tematie za£íná otázkou nebo problémem, p°i£emº odpov¥di hledáme

pozorováním a zkoumáním; realizujeme mentální, skute£né nebo vir-

tuální experimenty; hledáme dal²í, jiº d°íve °e²ené a vy°e²ené zajímavé

otázky a problémy, které jsou podobné t¥m na²im; pouºíváme a p°i-

zp·sobujeme, je-li to pot°eba, známé matematiké tehniky. Proes

bádání je veden nebo vede k hypotetikým odpov¥dím � domn¥nkám,

které je pot°eba ov¥°it. ([1℄, str. 4)

1.3 Podstata bádání

Za základ BOV je povaºováno pohopení povahy v¥dy, oº podle [10℄ a [20℄

spo£ívá v uv¥dom¥ní si toho, ºe v¥deké poznatky jsou vºdy

- empiriké � zaloºené na zku²enosteh a pozorováníh;

- kreativní � vytvo°eny kombinaí lidské p°edstavivosti a logikého uva-

ºování;

- subjektivní � ovliv¬ované osobou v¥de, jeho názory, praovními ná-

vyky, praovním prost°edím, p°edhozími zku²enostmi, rolí ve v¥de-

kém kolektivu, apod.;

- soiokulturní � ovlivn¥né spole£ností a kulturou, ve které je provád¥n

výzkum;

- provizorní � kdykoliv je mohou zm¥nit nové zku²enosti, nová pozoro-

vání nebo nové interpretae p°edhozíh zku²eností a pozorování.

D·leºitou sou£ástí pohopení povahy v¥dy je také p°ijetí faktu, ºe ve v¥d¥

neexistuje ºádný univerzální postup � v¥deká metoda, která by spolehliv¥

vedla k získání novýh v¥dekýh poznatk·.

K vytvo°ení správné p°edstavy o povaze v¥dy je moºno vyuºít podn¥t·

z knihy [12℄, hlavn¥ z kapitoly [9℄. Volnou variaí na zde uvedenou aktivitu
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D¥rovaný obrázek (str. 91-95) je úloha z obrázku 1.1, kterou je moºno uvést

následujíím textem:

Na tabuli ve t°íd¥ bylo osi napsáno, ale o p°estáve d¥ti £ást nápisu

smazaly. Co bylo p·vodn¥ na tabuli?

Obrázek 1.1: Variae na aktivitu D¥rovaný obrázek � zadání úlohy

Hledání °e²ení takové úlohy se velmi podobá hledání novýh v¥dekýh

poznatk·. Svou roli p°i hledání °e²ení hrají p°edhozí zku²enosti s podob-

nými úkoly, p°edstavivost, subjektivní zku²enosti °e²itele, apod. D·leºité

mohou být i zku²enosti zela nedávné: velký vliv na °e²ení m·ºe mít nap°í-

klad fakt, jestli °e²itel m¥l poslední hodinu matematiku nebo £e²tinu, tedy

jestli má tendeni uvaºovat spí²e v £ísleh nebo v písmenkáh. Dv¥ takto

ovlivn¥ná, zela odli²ná, ale p°esto správná °e²ení uvádí obrázky 1.2 a 1.3.

Bádání podobn¥ jako v¥deké bádání m·ºe mít základ bu¤ praktiký

(pot°ebuji vy°e²it n¥jaký praktiký problém), nebo teoretiký (vidím zají-

mavé teoretiké souvislosti, zajímá m¥, kam m¥ dovedou, o z nih vyplyne).

V tom prvním p°ípad¥ badatel vidí íl, ale neví, jestli k n¥mu vede esta,

ani jak tato esta vypadá. Ve druhém p°ípad¥ badatel vidí estu, ale neví,

jestli vede k n¥jakému íli, ani jak ten íl vypadá.
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Obrázek 1.2: Variae na aktivitu D¥rovaný obrázek � písmenná interpretae

Obrázek 1.3: Variae na aktivitu D¥rovaný obrázek � £íselná interpretae

Podle Arnolda [3℄ zku²enosti z minulýh století ukazují, ºe matema-

tika se nerozvíjí díky tehnikému pokroku (p°estoºe snahám o praktiké

vyuºití matematiky a p°isp¥ní k tehnikému pokroku v¥nují matematii

v¥t²inu svého £asu a úsilí), ale spí²e díky objev·m neo£ekávanýh vztah·

mezi r·znými oblastmi matematiky (které v²ak byly objeveny práv¥ díky

neúsp¥²ným snahám o tehniký pokrok).

Svou enu tak má jak bádání s praktikým podtextem, tak i bádání

s podtextem teoretikým.
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1.4 Bádání a vyu£ování matematie

Na základ¥ p°edhozího textu lze bádání zjednodu²en¥ harakterizovat jako

souhrn £inností, p°i kterýh

- hledáme;

- pozorujeme;

- porovnáváme;

- dedukujeme;

- nabízíme hypotézy;

- snaºíme se je ov¥°it;

- nemusíme dojít k ºádnému kone£nému záv¥ru;

- záv¥ry záleºí na na²em momentálním rozhledu;

- r·zní badatelé mohou dojít k r·zným záv¥r·m;

- r·zní badatelé mohou stejná fakta interpretovat r·zn¥. (srov. [18℄)

V matematikém vzd¥lávání m·ºeme identi�kovat mnoho teoretikýh

rám·, které s BOV víe £i mén¥ souvisí. Hlavn¥ se jedná o tyto ráme:

- u£ení °e²ením úloh a problém·;

- teorie didaktikýh situaí;

- realistiké matematiké vzd¥lávání;

- matematiké modelování;

- uhopování situaí;

- tvo°ení úloh (problem posing);
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- projektová metoda;

- podn¥tná výuková prost°edí a budování shémat;

- konstruktivistiké p°ístupy k vyu£ování.

Víe podrobností t¥hto teoretikýh rámíh a o jejih souvislosteh s BOV

naleznete v p°ehledové studii [19℄.

V neposlední °ad¥ je nutno konstatovat, ºe BOV je v souladu s RVP,

podporuje rozvoj °ady klí£ovýh kompetení a p°ispívá k posílení mezioboro-

výh vztah·. Jak v RVP pro základní vzd¥lávání, tak i v RVP pro gymnázia

jsou my²lenky blízké BOV obsaºeny jiº v úvodním oddílu Charakteristika

vzd¥lávaí oblasti:

D·leºitou sou£ástí matematikého vzd¥lávání jsou Nestandardní apli-

ka£ní úlohy a problémy, jejihº °e²ení m·ºe být do zna£né míry nezá-

vislé na znalosteh a dovednosteh ²kolské matematiky, ale p°i n¥mº

je nutné uplatnit logiké my²lení. Tyto úlohy by m¥ly prolínat v²emi

tematikými okruhy v pr·b¥hu elého základního vzd¥lávání. �ái se

u£í °e²it problémové situae a úlohy z b¥ºného ºivota, pohopit a ana-

lyzovat problém, ut°ídit údaje a podmínky, provád¥t situa£ní ná£rty,

°e²it optimaliza£ní úlohy. ([14℄, str. 29)

Matematiké vzd¥lávání napomáhá rozvoji abstraktního a analyti-

kého my²lení, rozvíjí logiké usuzování, u£í srozumitelné a v¥né argu-

mentai s ílem najít spí²e objektivní pravdu neº uhájit vlastní názor.

T¥ºi²t¥ výuky spo£ívá v osvojení shopnosti formulae problému a

strategie jeho °e²ení, v aktivním ovládnutí matematikýh nástroj·

a dovedností, v p¥stování shopnosti aplikae. Matematika p°ispívá k

tomu, aby ºái byli shopni hodnotit správnost postupu p°i odvozo-

vání tvrzení a odhalovat klamné záv¥ry.

B¥hem studia ºái objevují, ºe matematika nahází uplatn¥ní v mnoha

oboreh lidské £innosti (nap°. v ekonomii, tehnie, ale i ve spole£en-

skýh v¥dáh), ºe je ovliv¬ována vn¥j²ími podn¥ty (nap°íklad z oblasti

p°írodníh v¥d) . . . ([13℄, str. 22)
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