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Devět poznatků kognitivních 

věd podaných v otázkách a 

odpovědích
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Jde o poznatky tak zásadní 

pro fungování lidské mysli, 

že se jejich platnost nemění 

ani při změně okolností.
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Další kritéria výběru:

• Užití nebo ignorování poznatku má 

velký dopad na výuku.

• Existuje velké množství dat, nejen 

několik studií, které daný poznatek 

podporují.

• Většina poznatků je v učitelské 

komunitě buď málo známá nebo 

často špatně interpretovaná.
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1. poznatek
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Proč studenti nemají rádi 

školu?

Z hlediska kognitivní psychologie …

protože mozek není 

konstruován k přemýšlení.



De facto naopak – jedna          

z hlavních funkcí mozku je 

ochránit nás před 

přemýšlením. 

Myšlení je pomalé a 

nespolehlivé.



Na druhou stranu - lidé rádi 

vykonávají mentální činnosti

… pokud jsou úspěšné.



Lidé jsou přirozeně zvídaví, 

ale nejsou přirozeně dobrými 

mysliteli. 

Pokud nejsou podmínky        

k přemýšlení správné, 

myšlení se vyhýbáme.



Lidský mozek slouží mnoha 

účelům. 

Například k vidění a pohybu

… ale tyto funkce fungují mnohem 

efektivněji a spolehlivěji než naše 

schopnost myslet. 



Většina mozku je věnována 

právě podobným úkolům    

jako je vidění

Vidění je ve skutečnosti obtížnější 

než hraní šachů nebo řešení 

diferenciálních rovnic. 

… to z dobrého důvodu:





V porovnání s naší 

schopností vidět a pohybovat 

se je naše myšlení pomalé, 

namáhavé a nejisté.



Když jsme tak špatní              

v myšlení, jak vůbec můžeme 

přežít den?



Spoléháme na paměť!

I když si myslíme, že máme hroznou 

paměť 

(a ano, v porovnání s naší vizuální nebo pohybovou 

soustavou je značně nespolehlivá) 

– naše paměťová soustava je mnohem 

spolehlivější než náš systém myšlení.



Novinky mohou být občas 

osvěžující, ale život by při 

jejich přebytku byl za chvíli 

vyčerpávající.

Např. cestování do cizích zemí je tak 

unavující zejména proto, že všechny 

triviální úkony, které doma můžeme 

dělat na autopilotní režim, vyžadují naši 

plnou pozornost.



Z úkonů, které původně 

vyžadovaly velmi velkou porci 

přemýšlení, se opakováním 

stanou úkony, které myšlení 

vyžadují jen velmi málo nebo 

vůbec. 

(ještě s k tomu vrátíme)



Ale důsledky pro vzdělávání 

nejsou zas až tak ponuré …

I když v tom moc dobří nejsme, 

ve skutečnosti myslíme rádi.



Řešení problémů přináší 

potěšení.

Existuje pocit uspokojení a 

naplnění při úspěšném myšlení.



Řešení problémů přináší 

potěšení.



Vědci zabývající se neurologií 

zjistili, že existuje překryv mezi 

oblastmi mozku a chemikáliemi, 

které jsou důležité při učení a 

těmi, které tvoří v mozku 

součást systému odměňování.



Kdy řešíme problém, náš mozek 

se může odměnit malou dávkou 

dopaminu.

Dopamin je důležitý v obou 

systémech 

– v učení i v potěšení.



Pracování na problému bez 

pocitu, že děláte pokrok není 

příjemné.

Ve skutečnosti to je frustrující.



… ale velké potěšení nepřináší 

ani jednoduché sdělení 

výsledku.

… podobně jako vtip, který 

pochopíte je mnohem 

legračnější než vtip, který vám 

musí být vysvětlen 









Samozřejmě záleží na obsahu.

Ale obsah sám zájem 

NEZVYŠUJE.



Občas vidíme dokumentární 

film nebo navštívíme divadlo 

nabízející téma, které nás 

primárně nijak zvlášť nezajímá.

Přesto jím můžeme být fascinováni

… a naopak snadno unuděni 

tématem, které nás zajímá.







Shrnutí:

Lidské myšlení je pomalé, 

namáhavé a nespolehlivé.

Lidé přesto přemýšlejí rádi

… ovšem jen pokud usoudí, že daná 

mentální námaha bude odměněna 

příjemným pocitem, který získají, když 

problém vyřeší.



Shrnutí:

Pracování na problémech, které 

jsou na správné úrovni obtížnosti 

je odměňující, ale řešení problémů, 

které jsou příliš snadné nebo příliš 

obtížné uspokojující není.



Nejde o to, udělat práci snazší, ale 

o to, udělat myšlení snazší.



Jak myšlení funguje
velmi zjednodušený model

Okolní 

prostředí

Pracovní 

paměť
(sídlo vědomí a 

myšlení)

Dlouhodobá paměť
(znalost faktů a procedurální 

znalosti)
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Myšlení znamená 

kombinování informací 

novými způsoby.





Okolní 

prostředí
(pravidla, 

uspořádání 

desky)

Pracovní 

paměť
(pravidla, deska se 

současnou polohou 

disků, potenciální nové 

tahy)

Dlouhodobá paměť



Znalost toho, jak kombinovat 

a přeuspořádávat myšlenky   

v pracovní paměti je pro 

úspěšné myšlení nezbytná.



Úspěšné myšlení spočívá na 

čtyřech faktorech:

• Informacích z okolí

• Faktech uchovaných 

v dlouhodobé paměti 

• Procedurách uchovaných 

v dlouhodobé paměti

• Velikosti prostoru v pracovní 

paměti



Pokud je nějaký z těchto 

faktorů neadekvátní, myšlení 

velmi pravděpodobně selže.
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Důsledky pro naši výuku

Proč většina žáků školu nemusí?

Z mnoha důvodů, ale z hlediska kognitivní 

vědy je důležitým faktorem, jak často (a 

zdali vůbec) žák zažívá příjemný příval 

problémů, které umí vyřešit.



Ujistěte se, že ve vašich 

hodinách existují problémy     

k řešení.
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Pozor na problémy, u kterých 

je pravděpodobné, že

- studenti nepochopí co dělat 

- větší procento je nevyřeší

- studenti mají velkou možnost 

prostě řešení uhádnout



Ujistěte se, že jsou tyto 

problémy smíchány 

s myšlenkovými přestávkami



Respektujte myšlenkové 

limity svých žáků

Příklad: (z mé špané přípravy)

„Kde se dá takový jev využít?“ 

… po probrání Faradayova zákona 

elektromagnetické indukce … 



„Jaký je užitek   

z novorozence?“
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Respektujte myšlenkové 

limity svých žáků

Žáci musí mít dostatečné znalostní a 

intelektuální pozadí … musí být na 

otázku dostatečně připraveni (po 

probrání Newtonova vztahu pro 

gravitační sílu ne například: 

„Zhodnoťte intelektuální přínos 

Newtonova gravitačního zákona“)



Respektujte myšlenkové 

limity svých žáků

… ale ano například: „Kolikrát se 

zmenší gravitační síla mezi dvěma 

malými tělesy, když je umístíme do 

dvojnásobné vzdálenosti.“
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Respektujte myšlenkové 

limity svých žáků

Stejně tak je důležité respektovat 

omezení na velikost pracovní paměti.



Představte si, že si hrajete se svým pravnoučetem na prastarém povrchu Callista, jednoho z Jupiterových 

měsíců. Najednou vidíte, jak roztomilé dítko vezme malý paměťový čip, který našlo u vás v pokoji na základně 

a vrhne ho do blízkého kráteru. Protože jste v čipu poznali svůj soukromý čip plný fotografií, filmů a osobních 

údajů a protože jste si za posledních třicet let nedělali pořádné zálohy, budete se snažit čip stůj co stůj najít. 

Bohužel je civilistům zakázáno chodit do kráterů, takže budete muset Jednotce pomalého nasazení (JPN) 

dostatečně přesně popsat, jakým směrem se má vydat, aby čip našla. Naštěstí má každá civilní helma na 

Callistu záznamové zařízení, díky jehož analýze se vám podaří najít závislost souřadnic čipu vůči systému 

souřadnic hrací plošiny – od opuštění ruky pravnoučete po zmizení za okrajem kráteru. Dokonce z těchto 

údajů lze zjistit i závislosti rychlosti a zrychlení čipu na čase. Souřadnice polohového vektoru jsou označeny 

jako (rx ; ry), složky rychlosti jako (vx ; vy) a složky zrychlení jako (ax ; ay), při tom platí:

rx(t) = – 2,00 + 2,50 t

ry(t) = 1,00 + 4,00 t – 0,60 t2

vx(t) = 2,50

vy(t) = 4,00 – 1,20 t

ax(t) = 0

ay(t) = – 0,6

Pokud je za čas t dosazováno v sekundách, vychází souřadnice polohy v metrech, složky rychlosti v metrech 

za sekundu a souřadnice zrychlení v metrech za sekundu na druhou. Poskytněte JPN kvalitní informace tím, 

že 

a) naleznete souřadnice polohového vektoru v okamžicích 0 s, 1 s, 2 s, 3 s, 4 s, 5 s, 6 s a 7 s (vytvořte 

tabulku) a co nejpřesněji zanesete nalezené body do (vhodně škálovaného) grafu;

b) najdete složky vektoru rychlosti čipu v okamžicích 0 s, 3 s a 5 s (vytvořte tabulku) a ve vhodném škálování

odpovídající vektory co nejpřesněji zakreslíte do grafu vytvořeného v a);

c) najdete složky vektoru zrychlení čipu v okamžicích 4 s a 6 s (vytvořte tabulku) a ve vhodném škálování co 

nejpřesněji zakreslíte odpovídající vektory zrychlení do grafu vytvořeného v a);

d) zakreslíte co nejpečlivěji trajektorii čipu mezi jeho vržením a sedmou sekundou.



Respektujte myšlenkové 

limity svých žáků
Přeplnění pracovní paměti je 

způsobeno takovými věcmi jako jsou 

například

- mnohastupňové pokyny

- seznam nesouvisejících faktů

- logické řetězce delší než dva až tři kroky

- aplikace právě naučeného konceptu na 

novou látku (nový kontext)



Respektujte myšlenkové 

limity svých žáků

Řešení přeplnění pracovní paměti je 

přímočaré

- snížit tempo

- užívat pomůcky na podporu paměti 

(např. psaní na tabuli)



Vysvětlujte problémy k řešení

Jak udělat problém zajímavý?

Běžnou strategií je, pokusit se najít nějaký 

vztah vykládané látky k životu studentů.

Pro některá témata to je velmi obtížné …  

navíc, ve třídě máte fotbalové nadšence, 

vášnivé jezdkyně na koni, fanoušky F1, 

hráče na klasickou kytaru, sběrače mincí, 

domácí kutily, …



Vysvětlujte problémy k řešení

Zmínka o oblíbeném zpěvákovi může 

vyvolat úsměvy a chichotání, ale o moc 

více to v hlavách žáků nezanechá.

Jedním ze způsobů, jak zorganizovat 

školní práci je, že ji uspořádáte jako 

sérii odpovědí.



Vysvětlujte problémy k řešení

Někdy jsme my učitelé tak dychtiví 

získat odpovědi, že nevěnujeme 

dostatečný čas rozvíjení otázky.

Ale je to právě otázka, která v lidech 

vzbuzuje zájem.

Když vám prostě někdo řekne 

odpověď, moc toho pro vás neudělá.



Při plánování hodiny začněte 

s informací, kterou chcete, aby 

vaši žáci znali na konci.

Dalším krokem je uvážit, jaká by mohla 

být klíčová otázka pro tuto hodinu a jak 

tuto otázku formulovat, aby měla 

správnou úroveň obtížnosti, aby 

zaujala/zapojila/angažovala vaše žáky a 

aby jste respektovali myšlenková 

omezení vašich studentů. 



Zvažte, kdy zmást/překvapit 

vaše žáky

Občas může být dobré na začátku 

hodiny ukázat experiment, aby žáci byli 

překvapeni či zmateni tím, že věci 

nedopadají podle běžného očekávání. 

V této fázi to ale funguje pouze jako 

magický trik a jejich zvědavost (touha 

po pochopení) nevydrží dlouho.



Zvažte, kdy zmást/překvapit 

vaše žáky

Potenciálně lepší strategií je provést 

demonstraci až po tom, co studenty 

seznámíte s principy experimentu.

Každý fakt nebo demonstrace, které 

zmatou studenty, když už mají správné 

znalostní pozadí, mají potenciál vést    

k potěšení vyřešení problému.



Akceptujte různost schopností 

a přípravy studentů

- Je samozřejmě naivní předpokládat, 

že všichni studenti jsou stejně dobře 

vybaveni znalostmi a schopnostmi 

pro váš předmět.

- Podle výše uvedeného nemůžeme   

s každým studentem dělat stejné 

věci. 



Akceptujte různost schopností 

a přípravy studentů

- Méně schopní studenti to samozřejmě 

shledají příliš obtížné a jejich boj proti 

přirozenosti jejich mozku je povede         

k opuštění práce ve třídě.

- S ohledem na to je rozumné, do té míry, 

jak jen to jde, přiřazovat práci skupinám 

studentů tak, aby byla vhodná pro jejich 

současnou úroveň.



- Je samozřejmě nutné to dělat citlivě, aby 

se minimalizovaly pocity méněcennosti 

ze zaostávání za ostatními

- Na druhou stranu je třeba si připustit 

fakt, že někteří skutečně za ostatními 

zaostávají, protože dávat jim práci, která 

leží za jejich schopnostmi, jim nepomůže 

ostatní dohnat. Spíš zvyšuje 

pravděpodobnost, že budou v dalším 

zaostávat ještě více.



Měňte tempo

- V průběhu hodiny se pozornost studentů 

(všech lidí) nevyhnutelně ztrácí.

- Dobré je, že je relativně snadné ji opět 

získat.

- Asi sami nejlépe víte jak ...

- Změňte téma, začněte novou aktivitu … 

nebo nějak jinak ukažte, že přeřazujete ;-)

- Plánujte si tyto změny/posuny a sledujte 

pozornost ve vaší třídě, abyste věděli, 

jestli je nutné přeřazovat častěji či jestli 

stačí méně



- Vůbec není snadné najít problémy 

dostatečně snadné na řešení, ale stále 

ještě dostatečně obtížné, aby stály 

nějakou mentální námahu a přinesla 

žákům potěšení.

- Nejlepším vodítkem je vaše vlastní 

zkušenost – cokoli funguje, udělejte 

znovu, cokoli nefunguje, změňte.

- Neočekávejte, že si skutečně budete 

pamatovat, jak dobře plán lekce fungoval 

před rokem.
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Udržujte si deník!

… i kdyby mělo jít o pár škrábanců …

Pokuste se vytvořit si návyk zaznamenání 

vašich úspěchů i neúspěchů v odhadování 

stupně obtížnosti v problémech, které 

kladete svým žákům.
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2. poznatek



Jak mám učit studenty 

dovednosti (kompetence), 

když testy vyžadují pouze 

fakta?
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Požadované schopnosti 

studentů (např. schopnost 

analyzovat a myslet kriticky) 

VYŽADUJÍ rozsáhlé faktické 

znalosti.

VÝZKUM: 
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ZNALOST FAKTŮ MUSÍ 

PŘEDCHÁZET 

KOMPETENCÍM!



Fakta musí být vyučována, 

ideálně v kontextu 

dovedností a ideálně už        

v předškolním věku.

DŮSLEDEK



Představivost je důležitější 

než znalosti.



Testové otázky

viz např. https://www.scio.cz/medicina/online-

test/fyzika.asp

Když se podíváte na přijímací testy 

na medicínu …

… jsou zejména o faktických znalostech.

Jako učitel fyziky na střední škole jsem je nesnášel 

a svůj odpor jsem si zdůvodňoval tím, že chci, aby 

se studenti naučili myslet a ne jen prostě 

memorovat, jenže …



Myslet je přechodné sloveso 

– potřebujeme mít NA CO 

myslet, resp. mít O ČEM 

přemýšlet.



Opravdu si nepotřebujeme 

zapamatovat (memorovat) 

fakta, protože si je vždy 

můžeme vyhledat?



Není lepší místo učení se 

faktům raději trénovat 

kritické myšlení?



Co spíše učit studenty 

vyhodnocovat fakta 

dostupná na Internetu, než 

se jim je snažit nacpat do 

paměti? 
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SCESTNÉ MYŠLENKY!



opět zjednodušený model mysli

Okolní 

prostředí

Pracovní 

paměť
(sídlo vědomí a 

myšlení)

Dlouhodobá paměť
(znalost faktů a procedurální 

znalosti)



Myšlení vyžaduje znalost faktů

… a to nejen proto, že potřebujeme         

o něčem přemýšlet. 

VÝZKUM: 



Samotné procesy, na kterých učitelům 

fyziky (nejen) tak záleží 

– procesy kritického myšlení (uvažování a řešení problémů) –

jsou důvěrně propletené s faktickými 

znalostmi, které jsou uloženy                    

v dlouhodobé paměti (tj. nelze se 

spoléhat pouze na okolí).

VÝZKUM: 







pokud slučujete, udržíte více věcí            

v pracovní paměti

chunking

Slučování významů funguje pouze 

tehdy, když máme použitelnou znalost 

mnoha faktů.



Znalost faktů v dlouhodobé paměti 

dovoluje slučování významů a toto 

slučování zvětšuje prostor v pracovní 

paměti.

Tento princip funguje pro vše



V uzavřených soustavách v tepelné 

rovnováze veličina 

fyzikální příklad

ENTALPIE – (TEPLOTA . ENTROPIE)

VŽDY KLESÁ!
Vše z této věty se dá najít na Internetu, ale než to najdete a zvnitřníte si, 

zapomenete na větu 





Znalosti dovolují shlukování, které 

nechává více prostoru v pracovní 

paměti, což dělá dávání myšlenek do 

souvislostí, a tedy i celkové chápání 

snazším.

takže ještě jednou:



… a nejen to – znalost pozadí problému 

vysvětluje detaily, které by jinak byly 

nejednoznačné a matoucí



… například i jednoduchá 

algebra

Dva studenti při řešení problému narazí na 

a(b + c)  

??? zkoušení 

malých čísel ???  

už je jednoznačně 

sloučené do ab + ac

U koho je pravděpodobnější, že příklad dokončí? 



Nejlepší geolog je ten, který viděl nejvíce 

kamenů. 

[H. H. Read]



Zobecnění pro studenty, jak úspěšně 

přemýšlet a usuzovat v nějaké oblasti 

lidské činnosti:

U lidí, kteří to dělají, se 

zdá, že není potřeba 

rozsáhlých znalostí, ale 

když to zkoumáte blíže, 

snadno zjistíte, že je. ;-)  
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Znalost faktů dále 

zlepšuje vaši 

paměť!



Pokud jde o znalosti – ti, kteří 

mají více, více také získají.

… prostě si snadněji zapamatováváme 

věci, které nám dávají hlubší smysl a 

které jsou propojeny s větším počtem 

faktů, které už známe. 



I pro pamatování platí – kdo je bohatý, 

snadněji se stává ještě bohatší.



Dokonce víme, kde bohatství leží

Chcete-li být vystaveni novým slovům a 

novým myšlenkám, obraťte se na knihy, 

časopisy a noviny …

televize, videohry a různé sociální 

stránky, hudební stránky apod. na 

Internetu  jsou z větší části neužitečné.



Představivost je důležitější 

než znalosti.



Znalosti jsou důležitější, 

protože jsou předpokladem pro 

představivost … či 

přinejmenším pro 

představivost, která vede           

k řešení problémů, 

rozhodovacím schopnostem a 

kreativitě.



Myšlenkové procesy, které jsou 

nejvýše hodnoceny – logické 

myšlení, řešení problémů a 

podobně – jsou propleteny se 

znalostmi.



Je jistě pravda, že fakta bez 

schopnosti je užívat mají jen 

pramalou hodnotu.

Ale stejně tak je pravda, že 

nikdo nemůže efektivně 

rozvinout dovednosti myšlení 

bez znalosti faktů.



Důsledky pro naši výuku

Ale …

Faktické znalosti zlepšují práci 

myšlenkových procesů – musíme tedy 

pomoci dětem se naučit spoustu 

poznatků.



Důsledky pro naši výuku

Vědci zabývající se myšlením si kladou 

otázku poněkud odlišně od otázky „Jaké 

znalosti jsou důležité?“

Podle čeho se máme řídit při výběru, 

jaké poznatky dětem vštípit?
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„Jaké znalosti vedou               

k největšímu mentálnímu 

užitku?“

odpověď  si rozdělme na dvě části …



Obecná schopnost číst

Většina pozorovatelů se shoduje, že 

rozumný minimální cíl by měl být čtení 

denního tisku a čtení knih napsaných 

pro inteligentního čtenáře o vážných 

tématech jako je věda nebo politika.



Bez takových znalostí studenti nebudou 

v dospělosti pobírat šířku materiálu, 

kterou jejich informovanější kolegové 

poberou a nebudou dosahovat ani 

hloubku jejich pochopení.



To je ale velmi nebezpečné       

– demokracie totiž nefunguje dobře ve 

společnosti, kde několik lidí má 

vysoce rozvinuté dovednosti myšlení a 

zbytek nikoli.

[John S. Denker]



Příprava pro hlubší studium

„Co by studenti měli znát z vědy, z 

historie, z matematiky?“

Znalosti v těchto oblastech jsou odlišné 

(hlubší) od užití znalostí pro obecné 

čtení (mělčí).



Příprava pro hlubší studium

Studenti se přirozeně nemohou naučit 

vše (nikdo už).

Kognitivní věda vede k celkem 

zřejmému závěru:



Příprava pro hlubší studium

Studenti se by se měli naučit koncepty, 

které se objevují znovu a znovu, tj. 

sjednocující koncepty z každé 

disciplíny.

… omezené množství myšlenek by mělo 

být vyučováno do větší hloubky. 



Učivo středoškolské fyziky je příliš 

obsáhlé a neprovázané. Studenti si ho 

nestíhají osvojit a samostatně aplikovat.





Příprava pro hlubší studium

Měli bychom začít ve výuce časně a 

užívat tyto sjednocující myšlenky v 

našich studijních osnovách po celé 

roky - výuka různých témat by měla 

probíhat především skrze tyto 

myšlenky.



Příprava pro hlubší studium

Za fyziku máme mnoho, ale ne 

extrémně mnoho pojmů, které mají 

první řád důležitosti 

(a skutečně velmi, velmi mnoho pojmů, které mají 

důležitost nižší)



Když vyžadujete kritické 

myšlení, ujistěte se, že 

znalostní základ je již z větší 

části přítomen



Naším cílem samozřejmě není, aby 

studenti jednoduše znali spoustu 

pojmů – chceme, aby měli dostatek 

znalostí na to, aby byli schopni v dané 

oblasti myslet efektivně. 



Kritické myšlení není 

množina procedur, které 

mohou být praktikovány a 

dovedeny k dokonalosti 

odděleně od znalostního 

pozadí.
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Povrchní znalost je lepší než 

žádná znalost



Udělejte vše, co je ve vašich 

silách, abyste děti získali pro 

četbu



Začněte brzy



Znalosti musí být 

smysluplné
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3. poznatek



Proč si studenti pamatují 

vše, co je v televizi a 

zapomenou na vše, co jim 

říkám?



Paměť je usazenina myšlení.

Pokud o něčem pečlivě 

přemýšlíte, budete o tom 

pravděpodobně muset 

přemýšlet znovu, tak by to 

mělo být uschováno. 



Paměť není výsledek toho, 

co si chcete zapamatovat 

nebo toho, co si zkoušíte 

zapamatovat, je to výsledek 

toho, o čem přemýšlíte.



Pečlivě dávejte pozor, o čem 

během práce na vašich 

úkolech studenti ve 

skutečnosti budou 

přemýšlet (ne v co doufáte), 

protože to je to, co si 

pravděpodobně zapamatují.



opět zjednodušený model mysli

Okolní 

prostředí

Pracovní 

paměť
(sídlo vědomí a 

myšlení)

Dlouhodobá paměť
(znalost faktů a procedurální 

znalosti)

pozornost

ZAPOMENUTO

rozpomínání učení



„Jestliže na něco nedáváš 

pozor, nemůžeš se to naučit.“



Na druhou stranu má asi 

každý zkušenost, že si člověk 

občas zapamatuje věci, na 

které pozor nedával a 

nezapamatuje věci, na které 

pozor dával 



Určitě funguje emotivní 

podbarvení události

… ale emoce musí být 

dostatečně silné, aby měly 

větší dopad na paměť.



Naštěstí pro školu 

Události, které vytvoří 

emocionální reakci se budou 

pamatovat lépe, ale emoce 

nejsou pro učení nezbytné.



Opakování je velmi důležité 

(viz 5. poznatek) … 

ale sami víte, že látka může 

být opakována téměř 

nekonečněkrát a stále se        

v paměti ne a ne usadit.



… a ani „strašení“ testem a 

dokonce ani slíbení odměny

CHTÍT si něco zapamatovat 

také není magická 

ingredience 

bohužel :,-( 



Jestliže o něčem moc 

nepřemýšlíme, pak 

pravděpodobně nebudeme 

potřebovat o tom přemýšlet 

znovu, takže to není nutné 

uchovávat … a naopak. 



Cílem učitele by téměř vždy 

mělo být přimět studenty, 

aby přemýšleli o správném 

významu či podstatě věci, 

kterou si mají zapamatovat.



Jenže jak se ujistit, že 

studenti přemýšlejí               

o významu?



Co mají dobří učitelé 

společného?

• jsou schopni vytvořit 

emocionální vazbu se svými 

studenty

• zorganizovat vykládanou 

látku zajímavým a snadno 

pochopitelným způsobem



V čem může pomoci 

kognitivní psychologie?

Existují způsoby, jak zorganizovat 

stěžejní myšlenky do plánu hodiny 

koherentním způsobem tak, že 

studenti tomu budou rozumět a 

pamatovat si to (přemýšlet o 

významu).



Síla příběhů

• Příběhy jsou z psychologického 

hlediska privilegované.

• Organizování hodiny jako příběhu 

je efektivní cestou, jak pomoci 

studentům pochopit a 

zapamatovat si látku.



Síla příběhů

• Příběhy jsou dobře 

zapamatovatelné, protože publikum 

zná strukturu, která jim pomáhá 

interpretovat to, co se děje.

• Příběhy jsou zajímavé (pozor na příliš 

mnoho informací v příběhu).

• Příběhy se snadno zapamatovávají, 

protože k jejich pochopení se o 

nich musí přemýšlet.



Organizace výuky podle 

struktury příběhu (4C)
• Causality (příčinnost) 

• Conflict – konflikt, překážka

• Complications – komplikace 
(podproblémy, které povstávají z hlavního 

cíle)

• Character – silné, zajímavé 

osobnosti (pro něž je klíčová akce).



Nejde o to vyprávět               

v hodinách příběhy (ačkoli, proč 

ne?), ale o to organizovat látku 

tak, aby podporovala 

studenty v přemýšlení nad ní 
(samotné metody učení mohou zůstat stejné 

nebo podobné)



Většina látky, kterou 

předkládáme studentům, je 

odpovědí na nějakou otázku. 

Sama o sobě je odpověď 

téměř vždy nezajímavá, ale 

když známe otázku, 

odpověď může vzbudit 

zájem.



ODPOVĚĎ
na 

ZÁKLADNÍ OTÁZKU
ŽIVOTA, VESMÍRU A 

VŮBEC



Co když zde žádný 

(povrchový) smysl není?

Například v zapamatování si úvodní 

řady prvků – H, He, Li, Be, B, C, N, ...

Existují různé paměťové triky.

o těch ale jindy ;-)



Důsledky pro naši výuku

• Projděte si přípravy na každou 

hodinu s tím, o čem bude váš žák 

pravděpodobně přemýšlet.

• Pečlivě přemýšlejte o tom, jaké 

použít přitahovače pozornosti. (např. 

úžasný, vybuchující experiment bezpochyby 

přitáhne pozornost, ale naučí se při tom něco?)



• Užívejte objevitelský způsob učení 

opatrně. 

(minimálně to chce okamžitou zpětnou 

vazbu, aby studenti dlouho nepřemýšleli 

špatným směrem, protože to si pravděpodobně 

zapamatují)

• Navrhujte úlohy tak, aby studenti 

nevyhnutelně museli přemýšlet o 

smyslu či významu



• Nebojte se užívat mnemonické 

pomůcky (paměťové triky).

• Navrhujte úlohy tak, aby studenti 

nevyhnutelně museli přemýšlet o 

smyslu či významu

• Organizujte své přípravy na hodinu 

kolem konfliktu či nějakého rozporu 

(otázky).
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4. poznatek



Abstrakce je cílem 

výuky. Chceme, aby 

studenti byli schopni 

aplikovat látku                

v nových kontextech

… dokonce i mimo 

školu 



Proč je pro studenty 

tak obtížné pochopit 

abstraktní myšlenky?



Mysl preferuje 

konkrétnost



Chápeme nové věci        

v kontextu s věcmi, 

které už známe a 

většina z toho co víme 

je konkrétních.



Nejjistější způsob, jak 

pomoci studentům 

porozumět abstrakci, 

je vystavit je mnoha 

různým verzím 

abstrakce.



Při pochopení nových 

myšlenek je velmi 

důležité provázat je se 

starými/známými  

myšlenkami.



Důsledky pro naši výuku

• Pochopení studentům usnadníte 

uvedením příkladů a vyžadováním 

jejich srovnání.

• Vytvořte hlubší znalosti nejen 

vysloveným zdůrazňováním, ale i 

nevysloveným 

nepovrchní otázky, netriviální dobrovolné 

domácí úkoly, aspoň některé úlohy v písemných 

pracích (nejen testy), …



Důsledky pro naši výuku

• Vaše očekávání hlubších znalostí 

musí být realistické

(hlubší znalosti jsou cílem, ale je velmi 

obtížné je získat a většinou je k tomu nutná 

značná praxe, povrchní znalosti jsou mnohem lepší 

než žádné znalosti a povrchní znalosti jsou 

přirozeným krokem na cestě k hlubšímu 

chápání)
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5. poznatek



Stojí drilování 

za to?



Je téměř nemožné stát 

se zdatným                  

v konání duševních 

úloh bez rozsáhlého 

cvičení, resp. praxe.



Dva důvody pro procvičování 

jsou zřejmé 
• k získání odborné způsobilosti 

• k jejímu zlepšení

Je ale důležité i udržování kvůli:
a) posilování základních dovedností, 

které jsou potřebné k naučení se 

pokročilejších dovedností

b) ochrana proti zapomínání

c) zlepšování přenosu znalostí na 

nové situace



• Co by mělo být procvičováno? 
- to, co má být automatizováno 

(základní znalosti a dovednosti 

oborů, co se při studiu opakuje 

znovu a znovu)

• Rozprostřete cvičení do 

delšího časového období

• Zabalte cvičení do 

pokročilejších dovedností

Důsledky pro naši výuku
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6. poznatek



Jak přimět studenty, aby 

přemýšleli jako skuteční 

přírodovědci, matematici nebo 

historikové?



Poznávání během raných fází 

studia je fundamentálně odlišné 

od poznávání během pozdějších 

fází studia



Nejde jen o to, že studenti toho ví 

méně než experti, 

jde o to, že poznatky mají ve své 

paměti jinak organizované.

Nováčci kvalitativně přemýšlí 

jinak než experti.



Nikdo nemyslí jako vědec nebo 

historik bez rozsáhlého tréningu.



Experti nepřemýšlí                v 

pojmech povrchových rysů jako 

nováčci.

Experti přemýšlí funkcionálně –

vidí hlubší strukturu.









• Pracovní paměť je pracovní 

prostor, ve kterém se objevují 

myšlenky. 

• Tento prostor je ale omezen a 

snadno se přeplní.

• Toto od narození dané omezení lze 

překonat: většími znalostmi (faktů 

a procedur) a cvičením.



• Experti mají zautomatizovaných mnoho 

rutinních, často se opakujících procedur, 

které           v počátcích jejich kariéry 

vyžadovaly pečlivé přemýšlení (jako 

zavazování tkaniček nebo řízení auta ).

• Experti šetří místo v pracovní paměti 

skrze získávání rozsáhlých, funkčních 

znalostí a vytvořením si automatických 

myšlenkových procedur.





„Génius je 1 procento inspirace 

a 99 procent pocení.“



Důsledky pro naši výuku

• Studenti jsou připraveni chápat, 

ale nikoli vytvářet znalosti.

• Pokusy o přimění studentů, aby 

mysleli jako vědci, je 

nerealistickým cílem.



Důsledky pro naši výuku

• Skromnějším a realističtějším 

cílem pro studenty je 

pochopení stávajících znalostí. 



Důsledky pro naši výuku

• Aktivity, které jsou vhodné pro 

experty mohou být občas 

vhodné i pro studenty (hlavně 

motivace), ale ne proto, že z 

hlediska kognitivního udělají 

toho pro studenty mnoho. 
(studentské vědecké soutěže)



Důsledky pro naši výuku

Zastavuj 

se méně 

očima ;-)

• Neočekávejte, že nováčci se 

budou učit děláním toho, co 

dělají experti.
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7. princip



Jak bych měl přizpůsobit svou 

výuku různým typům studentů?



Nikdo dosud nenašel konzistentní 

důkaz podporující teorii odlišných 

učebních stylů.



V tom, jak přemýšlejí a učí se, si 

jsou děti víc podobné než odlišné.



Tím není myšleno, že všechny 

děti si jsou podobné, ani že by k 

nim učitelé měli přistupovat 

zaměnitelným způsobem.

Jde o to, že dosud se vědcům 

nepodařilo zjistit, že by existovaly 

kategoricky odlišné typy 

kognitivních stylů.



Pozor, je důležité rozlišovat mezi 

kognitivními schopnostmi a 

kognitivními styly

- kognitivní schopnost znamená 

úspěšnost              v určitých 

typech myšlení (např. matematické)

- kognitivní styly jsou tendence 

přemýšlet určitým způsobem 
(např. vizuální versus verbální)



Důsledky pro naši výuku

• Učitelé by měli přemýšlet v 

pojmech obsahu výuky, nikoli 

se zaměřovat na učební styly 

jednotlivých  studentů.
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8. princip



Jak mohu pomoci pomalým 

studentům?
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Studenti „v západní 

civilizaci“ mají představu, že 

inteligence je něco, co se 

vyhrává v genetické loterii



Studenti „ve východním okruhu“ 

chápou situaci daleko 

užitečnějším způsobem –

inteligence je do velké míry pod 

jejich kontrolou.

Pokud test dopadl špatně, není to 

proto, že jsou stupidní, ale proto, že 

se látce nevěnovali dostatečně.



Děti se liší v inteligenci, ale 

inteligenci lze změnit!!!

… VYTRVALOU, TVRDOU 

PRACÍ!



Zhruba řečeno, inteligentní lidé 

rychle chápou složité myšlenky 

a využívají různé formy 

uvažování. Díky přemýšlení 

dokážou překonat překážky a 

učí se ze své zkušenosti.



Inteligence je velmi 

pravděpodobně produktem 

genetických faktorů s faktory 

prostředí, a to ve složitých 

kombinacích.



Flynnův jev



Důsledky pro naši výuku

• Přesvědčte vaše studenty, že 

inteligence se dá zlepšit. 

• Studenti, kteří věří, že 

inteligenci lze zlepšit tvrdou 

prací si vedou lépe než ti, kteří 

věří, že inteligence je neměnná 

vlastnost.



Důsledky pro naši výuku

• Nechvalte studenty za jejich 

schopnosti

• Chvalte studenty za jejich 

SNAHU!

• Vyhněte se neupřímným 

pochvalám - nečestná pochvala 

má ve své podstatě destruktivní 

účinek



Důsledky pro naši výuku

• Přesvědčte studenty, že tvrdá 

dřina se vyplatí

Rozhovor studenta s fotbalistou 

ne moc dobrým ve škole 

(?hloupý?):



U: Existuje ve vašem týmu hráč, který má 

hodně přirozeného talentu, ale nepracuje 

moc tvrdě, fláká tréninky apod.?

S: Samozřejmě, v každém týmu je někdo 

takový.

U: Respektují ho ostatní hráči?

S: Samozřejmě, že ne. Myslí si, že je to idiot, 

protože má spoustu talentu, který nerozvíjí.

U: Ale to ho nerespektují aspoň proto, že je to 

nejlepší hráč?

S: Není nejlepší. Je dobrý, ale jiní kluci jsou 

lepší.



U: Ve škole to je ale podobné. Většina lidí v ní 

musí skutečně tvrdě pracovat. Existuje 

několik studentů, kteří ji dávají bez velké 

snahy, ale těch není moc. A nikdo je nijak 

zvlášť nerespektuje.  



Překonej sám 

sebe. 

(Na to má člověk 

vždycky)



Důsledky pro naši výuku

• Studenti se musí naučit chápat 

selhání jako přirozenou část 

procesu učení.

• Jediní lidé, kteří nikdy nedělají 

žádné chyby, jsou ti, kteří nikdy 

nic nedělají.



Důsledky pro naši výuku



Důsledky pro naši výuku

• Dohánění je dlouhodobý cíl 

(studenti musí mít realistická 

očekávání)

• Pomalejší studenti musí 

pracovat TVRDĚJI než 

schopnější studenti. 



Důsledky pro naši výuku

• Ukažte studentům, že jim věříte

• … ale pozor na chválení 

druhořadé práce
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9. princip



A co učitelova mysl?



Učení, podobně jako jakákoli jiná 

složitá kognitivní dovednost, musí 

být cvičeno, aby se zlepšovalo.



Opět nejjednodušší model 

mysli

Okolní 

prostředí

Pracovní 

paměť
(sídlo vědomí a 

myšlení)

Dlouhodobá paměť
(znalost faktů a procedurální 

znalosti)



Abychom mohli efektivně myslet, 

potřebujeme dostatečný prostor v 

pracovní paměti 
(která je u většiny lidí dost omezená)

Rovněž potřebujeme mít        v 

dlouhodobé paměti uložené 

správné faktické a procedurální 

znalosti



• Učitelé musí mít bohaté znalosti 

předmětu

• Zrovna tak je ale důležitý 

pedagogický obsah znalostí



Pokud chcete být lepšími učiteli, 

nemůžete být jednoduše 

spokojeni se zkušenostmi, které 

jste během let nabrali v praxi



Musíte rovněž cvičit … 

a cvičení znamená:

1) vědomě se snažit zlepšit

2) u své výuky hledat zpětnou 

vazbu

3) Podnikat aktivity ke zlepšení, i 

když se přímo netýkají vaší 

práce



Příklad metody:
1) Nalezněte jiného učitele (či dva), se 

kterým byste rádi pracovali

2) Zaznamenejte svou výuku a prohlédněte 

si takové video samostatně

3) Se svým partnerem/partnerkou sledujte 

nahrávky jiných učitelů

4) Se svým partnerem vzájemně sledujte a 

komentujte své nahrávky

5) Vraťte se do třídy a snažte se zdůraznit 

dobré a potlačit špatné



Vždy se snažte zlepšovat

Po malých krocích

Udržujte si deník

Diskutuje o výuce s dalšími 

kolegy či kolegyněmi

Pozorujte



Uff … a to je asi tak konec, přátelé



Moment, to není konec ;-)



Lidé čtěte 



Zdroje: 

Willingham D. T.: Why Don‘t Students Like

School? Jossey-Bass, 2009.

Wikipedie (J. Grygar, M. Jordan, A. 

Einstein, M. Faraday)


