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Uvod
V souèasné dobé se etabluje novà kultura vyuòovéní a uèení, kterA spoèívé,v-e_ vy55ím dúrazu na
uplatnitelnost jedince v praktickém Zivoté. Tento trend se odréií v potiebè vyéSÍ kvality vfuky, a to
zejména v oblasti aplikace vèdomosti. Cílem piedklàdaného posteru je provést anallzu konkrétnÍ
vllkové situace z hodiny pfírodovédy na 1. stupni ZS, a to se zaméfením na uòební úlohy rozvíjející
kompetenci k Íe5enÍ problémù, nebot'pràvè tyto úlohy dle naSeho nàzoru nejvíce reflektují pozadavky
spojené s kvalitou souóasného vzdélévéní.

Znaky uèební úlohy rozvíieiící kompetenci
k ieSení problemù

V souladu s Barrowsem (1996) ,  Del is lem (1997)  a Ether ingtonem (2011)  sh ledévéme jako Úlohu

rozvíjející kompetenci k Èe5ení problémú uòební úlohu vykazujíci tyto znaky:
-  uóeniprobíhé skze ieSeni  problému:
- vyu2ivà situace z reélného 2ivota;
- mà mezipiedmétov! ói mezioborovli charakter;
- je fe5ena bez piedchozí PiíPravY;
-  uòi te l je  pouze zadavate lem uóebn í  ú lohy;
- na fe5ení úlohy navazuje transfer nové ziskan!'ch poznatkú mezi rúznlmi kontexty / situacemi.

Pohled do vyuky
1. Anotace

Téma v!uky: DYchací soustava

Nàvaznostobsahu:Anallzakonkrétnísituacezvlukypi irodovédynaprvnímstupni setÍkà O,l lggiq
ólovéka. Hodinè piedchàzela témata opèrné a svalové soustavy, které byla v její úvodní Òàsti

zevrubné zopakovàna. Samotné situace, jiZ rozebíréme, navazuje na struòn! úvod do tématu
vyuiívající aiociace a dva experimenty. V lrvním Zéci zkouÈeli,jako dlouho vydÉ-f"se zadríenym
dLchem, v druhém pakdÍchali na zrcàtko, pozorovalijeho zamlèení a vysvétlovali si piíèinu.

Didaktické uchopení obsahu: Cílem rnj'ukové situace bylo zjiétèní, vysvètlení a ovèiení dechové
fiekvence v klidu a píizàtéii. UÒitelka iiistita tipy Zékú tlkající se poètu vfdechùza minutu. Pak

nechala 2éky rozdèlii do dvojic a kaZdé dàla kousek vaty. Vychàzela z toho,.iq.n9A.fi-i1Zék druhemu
kousek vaty pied nosem, snéze rozliSí vldechovli proud vzduchu. Zàci poÒitali, kolikràt se za minutu
nadechnou, resp. vydechnou. Poté pfemyéleli, co se s dechem stane pfi vyéSí pohybové aktivitè a
formou rozhovoru si odùvodnili piíòinu. Piedpoklad ovèiili pomocí vlastní zkuéenosti - asi 20 vteÍin

dèlali diepy a nésledné zmèiili poòet vldechù za minutu' Vjrsledky porovnali s piedpokladem' Jàdro
sledované situace je piiloZené v transkriptu - viz níZe.

popis èinnosti kàkiti ?àciv hodiné odpovídali na olàzky. mèlili ve dvojicích dechovou frekvenci v

klid-u a po zvÍSené télesné aktivité-pro lepSí nézornosts pomocí kousku va$.

Transkript éésti vyuéovací hodiny (U - uéitel ,2-ZaX,22 'Zact1
U: Dobll. Vyménte ii to. A pozor. A pozorîn, Kerf ted nedrZf vatu v ruce, bude muset se lroéku pohnout, abysme védéli, co se

stane s dechem,idy2 nókdo bude dèlatlà n€vím tÌeba minulu diepy' Co myslite? NevykÌikuj, nsvyknkuj'

Z Zrychl i  sedichàní.
U: Rikas, 2e se zrychl idichéni.
U: MA pravdu nebo?
ZZ iMà .
U: N4é. Proè? Zkuste mi l lct rovnou proò' Pavle.
zr Protoze srdce vlastnè potiebuje vícv\tzivy, tudíz vlastnè se zrychli tep//

U: //Jenom srdce?
Z: Vlastné i svaly.
U: Potfebuji víc...Verèo. poslouchej to.
Z: Takie sevlastnè musi zrychlitd€ch, aby s€ tam rychleji okrvovalo, tim pAdem//

U: //Pozor, okruovalo?Aby se do krye dostàval?
Z: Vicevzduch.
U: Ky?
ZZ:Kysllk.
U :Ov ' sem, jesu i j e top ravda , t os j zkus ím€ ted ' , j o?Tak :e len , kdod r : í va tuv ru@.chv i l kupoèkéa ten , kdyzmé tè tedkasmú lu  Ze

nebudete mittèlocvik. kdo nemé vatu, dèlé di€py.

i._i Ú, etyf Àt""iy. ri.lyvlastnè nemusfme ceióu minutu, i kdy2 bud6t€ si mèfit tleba tep, slaèi pouze Òtvrt minuty a vynésobit. Tak, ja

bvch zase chtèla slySet Òisilka. Tak, pojdme.

[[zéci i ikaj l ,  kol ik napoòital i . ] l

il..-i Ú, Àjé !" t"u."ptàm, kàzdyjste détati néco jiného. Nèkdo v klldu, nèkdojste to dèlali pfi pohybu, ale rozhodnè co se mélo stót?

ZZ:Zrycf'ltl.
U: Mèl by se ten dech zrychlit. Dobie'Ajé mém prc vàs posl€dní úkol. .

(hod'na 1 Pr-D2 z lVsV videosludie, slopaà oo'39.06 - 00:42 36)

3. Alterace
Posouzení kvality situace
bitua"i noJnotin1ijako podnètnou (operacionalizace viz Tabulka 1). Poskytla 2ékùm pÈíleZitost ieÉit úlohu

rpóléÀo" s reàlnlri Zivotem, vychàzející z jejich vlastní zku5enosti. To, co rozhovorem uòitele se tiidou

uy.íèttiti, Zéci empiricky ovèfili. Zadàní úlohy bylo problémové a vy2adovalo aplikacilriedchozích znalosti,

nífo uSaX ponèkud ,,roitFíétèné", co7 znaó,ié sníZilo jeho potencial. Uòitelka.vedla Zaky ke komple-xnimu

nàtrtiZeni riajev, podpoienému víastní zkuéeností, pomocí ni2 probíhalo zpétné ovèiovàni (bytne piíòln, ale

O,i"ieOfr:r ievu). Nedostatky shledàvéme v nízké samostatnosti Zékú bèhem vysvètlovéní pÌíÒin jevu, nebyly

ià.iorp"ív 
"óf,tere 

fàze, jeZ jsou pro ieSení problémové úlohy piíznacné (analyza problému, samostatnà

w"r-5" hypótei, syntéza féSeni a1.j. V Íeéení úlohy bylo rovnéZ oslabeno samostatne Zàkovské uva2ovéní

nui ."Olhi* (próOlemem) i tran'sîer nové nabytfch poznatkú smérem k daléí aplikaci. Tyto oblasti proto

shledàvéme jako vhodné pro alteraci.

Nàvrh alterace
Jako iednu z moZnúch alteraci nabízíme zmènu v zadéní úlohy. Uèitelka by prezentovala otàzku, kterou

É*é fioOn"tif ii"io titieouo, (Jak se zméní dechové frekvence pii télesné zétéii oproti klidové a proò?), jako

iàc"ì 
""f"1 

I napi. by ji nàpsala na tabuli. 2aci Oy ve skupinàch mèli néjak! òas na to, aby otézku

zanalyzovali, naSii pooitt'aoy pro svà tvrzení v encykÍopediích, popf na internetu a nàsledné své tvzení

lieié'ntouafi'pied ostatními. Nakonec by zhodnotili, k éemu dospéli a nové.poznatky ovéiili v praxi

uvedenúm pokusem. Nésledovalo by shinutí celého jevu, popi. otàzka smèiující k transferu poznatkú,

naoi.: Jàk se zméní dechové frekvence bèhem spénku a proó?

Piezkoumóníalterace
ilami navrnované alterace piiné5í kromé vy5éí óasové néroÒnosti moZn! problérn i v poZadavku na

màtériàfni iàOezp,eeeni (encyklopedie, poóítàóovévybavení). Jako obtíZnèj5í se múZe jevit i organizaòní

strània tOfry, nebot'vyZadujé samostatnou préci 2ékú ve skupinéch a nàslednou syntézu poznatkú.

2. Analyza
Konceptornj diagram

Obrézek 2. Konceptovy diagram nàmi sledované viukové situace (Janík et al., 201 1, s. 103 - upraveno autorkou)

Rozbor vfukové situace
kon""ptoíy Oiugram je vysledkem analfzy celého tématu dlchàní tak, jak.o ném. tîci s uèitelem v této

vyuewaci ÉoOiíC mtuvili. ..lako klicovà ve ótedované situaci se ném jeví otàzkat Jak se zméní dechovà

fíe*ience pfi tetesné zàtéii oproti ktidové a proé? Olàzkaje zadàvàna po óàstech-a spí5e implicitnè-
Vzhledem k tomu, Ze lde o sièze;ni zjiSténí z celé aktivity, zaslouZila by si jasnèiéí zadíni i celkové

shrnutí. Ze zàznamu Éodiny i z kónceptového diagramu je patrné, 2e uèitel pojal dané uòivo aktivné'

Zàci experimentem ovèiovàli své kognitivníznalosti, co2 prohloubilo efektivitu vfuky.-- -VeJmemeli 
v úvahu takto poiaóu uóebni úlohu, pak shledàvéme'2evychàzí z reélného Zivota'

uòeni orobíhé skze ie5ení problemu, úloha mA mezipÍedmètovf charakter (piírodovéda, matematika,
ietesnà vycnova) a je iesena bez piedchozí piípravy, byt'navazuje na èerstvè probrané uèivo. l.piesto,
i" uìit.f 1if"ir'e ivúti Òasovúm moznostem - k fé5eií znaòné piispívà svlmi névodnlimi otézkami,

eirnz àsfaUuie!amostatnost Zàkú i potenciél dané úlohy, a úloha nevyuZivé transferu novych poznatkú

d; Jrl5i;h Éontextú, splriuje útoha vètéinu uvedenych kritérií uÒební úlohy rozvíjející kompetenci k

ieSeniproblémù.

Zàvér
Situace podle naéeho nàzoru není organizaènè o mnoho néroònéjéí, mnohem více vsak rozvíjí kompetenci

k ieSení problémú, komunikaèní kompetenci a bèhem reSení i kompetenci k uÒení.
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Metodika
Met,odikaAM (Obràzek 1)- metodologickf postup sestévajícíze tií krokù:
(1 )Anotace vyuky-zàkladnf informace o kontextu dané situace

iZ)nnalliza vliufóu;ch situací - rozbor sledované situace s ohledem na cíle, zde posouzenl kvality vliukové

siiuace i hlediska potenciàlu rozvíjeníkompetence k ie5eníproblémù
(3)Atterace -posouzeníkvalitysituace (4 kategoj:;H:",, nàvrh alterace a jeji piezkoumaní.

pozn.: Symbol ,+' vyjadfuie pfÍtomnost nebo kvalitu prclovu v dané katégorii..symbol ,J oznaòuj€ nopFitomnost nebo nizkou úroveÀ proisv! v dané kat€gofii'
pii ooeracìonalizaci situ""i 

"" 
moirou ,*. J"-" rviivt'ouji u kategorii u ruingctr lombinacictr (napr. siiua* neroainuté je charakterlzované viskytem tií ,,+" a

tii 'j tzn,, :o symbol ,.+" s€ múZe oblevit prévé j€dnou u fi z èesti viée uvodent?ch kategorli)'
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Obràzèk 1. Schéma AAA modelu (Janík èt al., 201'1, s. '116-117 - upraveno LokajfÓkovou)'

Situace dle úrovné míry kvality: (1 ) selhàvající, (2) nerozvinutà, (3) podnètnà a (4) rozvíjející

- odliSeny mírou piínoÀu pro Zéky a potiebou alterací- kvalitativnich zmèn'
- neivv5éí úroveÈ kvality - situaóe rozvíjející * nevyZadují alterace; èím je odhadovanà kvalita rnj'uky ni2éí'

ti.le'póifena afteraci naléhavéjsí (edné z moZností operacionalizace kategorií z hlediska kompetence k

ie5ení problémù - vizTabulka 
'1 

).

Tabulka I
òiu-r'àionrli.ace kategorií pro posuzovéní kvality situaci vluky z pohledu kompetence k ie3ení problémú (Janík et al., 2011,

s. 110 - upraveno autorkou)

Pdnélré si luace Nerozvinulé si l laco Sèhévallcl  si luacc

I
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