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Hla\tî,i cili Zjistit, iak se v plubéhu pedagogické praxe

- utvéiejí tacitní znalosti studentú uéitelstvi?
. Zókladní problémy, pied ktenimi stéi vizkumni lim:

1) Jak vymezit pojem taciiní znalost, aby byl vizkumnè
uchopitelni?

2) Jak detekovat tacitní znalost?

TACITNI ZNALOST

je vivoje schopné dispozice pro strukturovàní
zkuéeností a .ozhodovóní v pedagogickich
situacích, které:
ose projevuje v jednàní,

oje neuvèdomovanó,
Bale uchopitelnó prostiednictvím metafor a

sebereflexe.
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DETEKOVAT?
o îz lze èésteónè zexplicitnit skrze seberefìèrj.

o Pa.adox: skmé nelze zkoumat, zexplicitnèné piestévó
bit skrÉim.

o Cesta vèn: uchopení îZ skrze metafory

o l.letafora: pomyslni,,most" mezi tacitním a explicitním

ÓIs].Í JAZYK (cLEAN LANGUAGE}
tr metoda dotazovàní umoiÈující objevovat a vDadfovat

piirozenèse vyskytující metafory s cílem hlubokého
porozumènísymbolickému svétu èlovéka
Cros€y, Lawley and Me€se, 2014, s. 2)i

o usiluje o to, bit co nejvíce neinterpretatìvni nesugestivní
a neuttéfní (Harland, 2012);

D podívó tzv. Èisté otiizky, id v sobé neobsahují osobní
piedpoklady a jazyk vkkumníka.

UKAZKA Z ROZHOVORU
- \IZTAH A ATRIBUW

S: ... ta jedna spiréìka je ta energie toho ohnè a ta
druhó je spíé ta klidnéjéíta co to tak spíÉ uklidní, hezky
naladí  lvodal .

V: Je teda néjaki vztah mezi tou jednou energií a tou
druhou energi i?

Sì Jedna bez druhé nemùie bit ... to je prosté symbióza

V: A kdyZ je to symbióza tak ... co za symbiózu tgjie?
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pÌípadové studie (iíen 2013 aZ èerven 2014)
5 rozhovorú, 2 zúèastnènà pozorovéní

I
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1. subjéKivni pojetí vi'uky
2. a 3. neéekané situace (po \niuce)
4. jédrové metafory
5. celkov,i obraz pojetí \^iuky studenta v

oeèekanich situacích
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Dékujeme za pozornost a
téóíme se na dotazy a

pÌipomínky.


