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1. Popis dané oblasti

1.1 Současný stav

Věnovat se problematice práce se žáky je bezesporu velmi důležité. V

stále ještě poměrně dosti často představa a přesvědčení, že pro rozvoj nadání a talentu každého žáka není 

zapotřebí žádných speciálních aktivit a postupů, že se tak zkrátka stane „samo od sebe“. To je ovšem 

velmi mylná a scestná představa, která může mít velmi negativní důsledky na život

Je proto potřebné posílit slabé stránky výuky a

- zadávání zajímavých úloh, 

- zapojovat žáky do různých soutěží –

- zapojovat do výuky úlohy, rébusy a hry,

- pracovat na řešení úloh „s chybou“ 

rozproudí diskusi ve třídě,

- apod.

V současné době dochází k aplikaci nových metod a forem výuky na čím dál tím více škol nejen 

v Ústeckém kraji, ale v České republice o

přechází se k projektové výuce či badatelsky orientované výuce (BOV).

1.2 Historický vývoj

V kapitole uvádíme přehled metod výuky z

Sokratova (maieutická) metoda

Heuréka!
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e žáky je bezesporu velmi důležité. V současném povědomí mnoha lidí je 

představa a přesvědčení, že pro rozvoj nadání a talentu každého žáka není 

zapotřebí žádných speciálních aktivit a postupů, že se tak zkrátka stane „samo od sebe“. To je ovšem 

velmi mylná a scestná představa, která může mít velmi negativní důsledky na život

posílit slabé stránky výuky a obohatit ji o:

– např. matematických typu Pythagoriáda ci Pikomat,

zapojovat do výuky úlohy, rébusy a hry,

úloh „s chybou“ – tj. řešit úkoly, ve kterých je nenápadně zakomponovaná chyba, která 

aplikaci nových metod a forem výuky na čím dál tím více škol nejen 

České republice obecně. Postupně se na školách nahrazují původní metody a 

projektové výuce či badatelsky orientované výuce (BOV).

kapitole uvádíme přehled metod výuky z hlediska historického i současného. HISTORICKÝ EXKURZ

Herbartismus

- „aktivita brání v

- technické vyučovací 

           prostředky ovládá pouze učitel

- žáci nesmí spolupracovat

současném povědomí mnoha lidí je 

představa a přesvědčení, že pro rozvoj nadání a talentu každého žáka není 

zapotřebí žádných speciálních aktivit a postupů, že se tak zkrátka stane „samo od sebe“. To je ovšem 

velmi mylná a scestná představa, která může mít velmi negativní důsledky na život mnoha lidí.

např. matematických typu Pythagoriáda ci Pikomat,

tj. řešit úkoly, ve kterých je nenápadně zakomponovaná chyba, která 

aplikaci nových metod a forem výuky na čím dál tím více škol nejen 

becně. Postupně se na školách nahrazují původní metody a 

HISTORICKÝ EXKURZ:

„aktivita brání v pozornosti“

technické vyučovací 

prostředky ovládá pouze učitel

žáci nesmí spolupracovat



1.3 Nejnovější trendy

Projektová výuka

- komplexní úkol (problém), spjatost s

i praktická činnost, výsledný produkt (výstup, obhajoba a hodnocení pomocí argumentů

                              

Pozitiva: samostatnost, kooperace a komunikace, autoregulace, radost z

motivace, převzetí odpovědnosti, akcentace individuálních možností, konstrukce poznání

Negativa: čas, peníze, absence kompetencí učitele, absence kompetencí žáka, náročné hodnocení, 

nesystematičnost, kooperace v rámci školy

Konstruktivistická výuka

- důležitá je analýza žákovských prekonceptů, rozhodující je aktivní role žáka, nové učení začíná 

aktualizací předchozího porozumění, navození významných problémových situací, sociální a 

kulturní kontext je významný

•problém
•organizace
•hodnocení

Plán

Pragmatická pedagogika

- zkušenosti z praktické činnosti

- problémové situace

- místo oddělených předmětů 

            témata
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komplexní úkol (problém), spjatost s životní realitou, identifikace a převzetí odpovědnosti, teoretická 

i praktická činnost, výsledný produkt (výstup, obhajoba a hodnocení pomocí argumentů

samostatnost, kooperace a komunikace, autoregulace, radost z objevování, řešení problémů, 

ace, převzetí odpovědnosti, akcentace individuálních možností, konstrukce poznání

čas, peníze, absence kompetencí učitele, absence kompetencí žáka, náročné hodnocení, 

rámci školy

důležitá je analýza žákovských prekonceptů, rozhodující je aktivní role žáka, nové učení začíná 

aktualizací předchozího porozumění, navození významných problémových situací, sociální a 

•pedagog 
jako poradce
•motivace

Realizace
•za hranice 

třídy
•hmatatelný

Výstup

• jasná kritéria
•sebereflexe
•celý postup

praktické činnosti

problémové situace

místo oddělených předmětů 

Pedagogický konstruktivizmus

- důležité je porozumění

- dětská pojetí (prekoncepty)

- miskoncepty

převzetí odpovědnosti, teoretická 

i praktická činnost, výsledný produkt (výstup, obhajoba a hodnocení pomocí argumentů

objevování, řešení problémů, 

ace, převzetí odpovědnosti, akcentace individuálních možností, konstrukce poznání

čas, peníze, absence kompetencí učitele, absence kompetencí žáka, náročné hodnocení, 

důležitá je analýza žákovských prekonceptů, rozhodující je aktivní role žáka, nové učení začíná 

aktualizací předchozího porozumění, navození významných problémových situací, sociální a 

jasná kritéria
sebereflexe
celý postup

Hodnocení

Pedagogický konstruktivizmus

důležité je porozumění

dětská pojetí (prekoncepty)

miskoncepty



- pedagog připravuje situace, ve kterých si

použitelnost a nakonec je potvrzují či rekonstruují

             

Badatelsky orientovaná výuka

- vytváří znalosti cestou řešení problému

Upřednostňováno je to – JAK se dozvídáme 

vedoucích k pochopení dějů či jevů a vztahů

1.4 Vazba na RVP

V předkládaném výukovém modelu Vám představujeme 3 projekty, 

se žáky a korespondují s Rámcovým vzdělávacím programem

jednotlivých výstupů, které jsou součástí přiloženého CD.

Klade si otázky o 
objektech, 

organismech a 
událostech ve svém 

prostředí.

Plánuje jednoduchý 
výzkum. Vytváří 

hypotézy.

Využívá postupy a 
metody pro zisk dat.

Interpretuje získaná 
data. Potvrzuje či 
vyvrací hypotézy.

Diskutuje postup a 
výsledky se svým 

okolím.
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pedagog připravuje situace, ve kterých si žáci své prekoncepty jasně zformulují, ověří jejich 

použitelnost a nakonec je potvrzují či rekonstruují

vytváří znalosti cestou řešení problému obdobným postupem, jaký je běžný 

JAK se dozvídáme – než to – CO se dozvídáme, rozvoj schopností 

pochopení dějů či jevů a vztahů.

Přínosy: obecná schopnost hledat a objevovat, specifické 

kompetence pro výzkum, objevování vědeckých principů, 

vhodný model pro nadané žáky, zvýšená citlivost na 

nedostatky ve znalostech, porozumění vědeckým pojmům

Nesnáze: zpočátku motivace žáků, absence potřebný

dovedností, zázemí dosavadních žákovských znalostí, čas, 

zdroje včetně finančních, nesystematičnost, kolize s

„musí vyjít dobře“

ukovém modelu Vám představujeme 3 projekty, jejichž výstupy jsou využitelné při práci 

Rámcovým vzdělávacím programem. Konkrétní vazby na RVP jsou uvedeny u 

výstupů, které jsou součástí přiloženého CD.

Plánuje jednoduchý 
výzkum. Vytváří 

hypotézy.

žáci své prekoncepty jasně zformulují, ověří jejich 

jaký je běžný při reálném výzkumu.

CO se dozvídáme, rozvoj schopností 

obecná schopnost hledat a objevovat, specifické 

kompetence pro výzkum, objevování vědeckých principů, 

vhodný model pro nadané žáky, zvýšená citlivost na 

nedostatky ve znalostech, porozumění vědeckým pojmům

zpočátku motivace žáků, absence potřebných 

dovedností, zázemí dosavadních žákovských znalostí, čas, 

zdroje včetně finančních, nesystematičnost, kolize s ŠVP, 

jejichž výstupy jsou využitelné při práci 

na RVP jsou uvedeny u 



2. Projekty realizované v

formy výuky

2.1 Projekt – Nadání je třeba ro

Řešitel projektu: Most 2000 – občanské sdružení pro kulturu a vzdělání

Webové stránky: http://www.nadanijetrebarozvijet.cz/

Zapojené školy: základní školy z okresu Louny, Most, Chomutov a Teplice

Základní informace:

Cílem projektu bylo přispění k včasné identifikaci a vzdělávání nadaných žáků na prvním stupni ZŠ.

Projekt se zaměřil na rozvíjení nadaných žáků v

aniž by byla omezena běžná výuka, ale jejich talent byl podporován a dále rozvíjen.

Projekt řešil vytipování, diagnostiku a následn

Ústeckého kraje.

  

Výstupy projektu:

 Metodická příručka

Jedná se o metodický materiál určený pedagogům, který poskytuje „návod“ jak rozeznat nadaného 

žáka a hlavně jak s ním pracovat a jeho talent dále rozvíjet. Poskytuje 

nadaných žáků a rozvoji jejich nadání pro jejich lepší uplatnění v

zpracované metodické pokyny pro práci s

6

Projekty realizované v rámci OPVK zaměřené na vhodné metody a 

Nadání je třeba rozvíjet

občanské sdružení pro kulturu a vzdělání

http://www.nadanijetrebarozvijet.cz/

okresu Louny, Most, Chomutov a Teplice

včasné identifikaci a vzdělávání nadaných žáků na prvním stupni ZŠ.

Projekt se zaměřil na rozvíjení nadaných žáků v oblasti vzdělávání prostřednictvím nových přístupů, 

aniž by byla omezena běžná výuka, ale jejich talent byl podporován a dále rozvíjen.

a následnou práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky ZŠ 

  

Jedná se o metodický materiál určený pedagogům, který poskytuje „návod“ jak rozeznat nadaného 

ním pracovat a jeho talent dále rozvíjet. Poskytuje podporu při vzdělávání 

nadaných žáků a rozvoji jejich nadání pro jejich lepší uplatnění v profesním životě. Její součástí jsou 

zpracované metodické pokyny pro práci s pracovními kartami.

rámci OPVK zaměřené na vhodné metody a 

včasné identifikaci a vzdělávání nadaných žáků na prvním stupni ZŠ.

oblasti vzdělávání prostřednictvím nových přístupů, 

aniž by byla omezena běžná výuka, ale jejich talent byl podporován a dále rozvíjen.

mořádně nadanými žáky ZŠ 

Jedná se o metodický materiál určený pedagogům, který poskytuje „návod“ jak rozeznat nadaného 

podporu při vzdělávání 

profesním životě. Její součástí jsou 



           

             

 Pracovní karty

Materiál je určený žákům, které má zaujmout a zábavnou formou 

má rozvíjet jejich nadání v oblastech Matematika a její aplikace, 

Český jazyk a literatura, Člověk a jeho svět a Environmentální 

výchova. Jako bonus jsou zahrnuty nestandardní aplikační úlohy a 

problémy. Pracovní karty poskytují sadu úloh, které jsou primárně 

určeny pro samostatnou práci. Součástí je i metodický list pro 

učitele. Celkem bylo vytvořeno 135 pracovních karet rozdělených 

do 10 oblastí:

o Matematika a její aplikace 

o Matematika a její aplikace 

o Český jazyk a literatura 

o Český jazyk a literatura 

o Člověk a jeho svět 

o Člověk a jeho svět 

o Člověk a jeho svět 

o Člověk a jeho svět 

o Environmentální výchova

o Nestandardní aplikační úlohy a problémy

2.2 Projekt – Partnerstvím ke zkvalitnění přístupu lidských zdrojů pro 

přírodovědné a technické vzdělávání

Řešitel projektu: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Webové stránky: http://mc.ujep.cz/, http://www.chcemeucit.cz/
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             Kapitoly:

- Rozumové nadání a škola

- Jak poznáme nadaného žáka

- Jak pracovat s nadaným žákem

- Jak pracovat s pracovními kartami              

Materiál je určený žákům, které má zaujmout a zábavnou formou 

oblastech Matematika a její aplikace, 

a literatura, Člověk a jeho svět a Environmentální 

výchova. Jako bonus jsou zahrnuty nestandardní aplikační úlohy a 

problémy. Pracovní karty poskytují sadu úloh, které jsou primárně 

určeny pro samostatnou práci. Součástí je i metodický list pro 

lkem bylo vytvořeno 135 pracovních karet rozdělených 

Matematika a její aplikace – Číslo a početní operace

Matematika a její aplikace – Geometrie v rovině

Český jazyk a literatura – Komunikační a slohová výchova

Český jazyk a literatura – Jazyková výchova

Člověk a jeho svět – Rozmanitost neživé přírody

Člověk a jeho svět – Rozmanitost živé přírody

Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme

Člověk a jeho svět – Lidé a čas

Environmentální výchova

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Partnerstvím ke zkvalitnění přístupu lidských zdrojů pro 

přírodovědné a technické vzdělávání

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

http://www.chcemeucit.cz/

pracovními kartami              

Partnerstvím ke zkvalitnění přístupu lidských zdrojů pro 



Základní informace:

V rámci projektu bylo vybudováno metodické centrum podpory přírodovědného a technického 

vzdělávání. Cílem projektu bylo navýšení kompetencí v

pedagogické pracovníky z praxe a studenty.

2.3 Projekt – Cesta k inkluzi: od segregace k

Řešitel projektu: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Webové stránky: http://mc.ujep.cz/, http://inkluze.ujep.cz/cz/

Základní informace:

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení rovných příležitostí žáků ve školách vyžadujících zejména větší 

individuální přístup ze strany školního zařízení.

2.4      Projekt – METODIK

Řešitel projektu: ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, p.o.

Webové stránky: http://metodik.eu/dvd/

Základní informace:

Hlavním cílem projektu byla podpora vzdělávání a činnost

pedagogů s novými trendy z oblasti využití mobilních technologií (tablet, smartphone) ve výuce 

s důrazem na metodickou a didktickou správnost a seznámení je s

vzdělávání.

Výstupy projektu:

Metodická praxe

 Cloud computing – využití v prostředí školy a pro základní aprobace 

 Využití Google nástrojů pro základní aprobace na ZŠ 
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rámci projektu bylo vybudováno metodické centrum podpory přírodovědného a technického 

vzdělávání. Cílem projektu bylo navýšení kompetencí v přírodovědných a technických oborech pro 

praxe a studenty.

inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

http://inkluze.ujep.cz/cz/

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení rovných příležitostí žáků ve školách vyžadujících zejména větší 

individuální přístup ze strany školního zařízení.

METODIK

ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688/11, p.o.

http://metodik.eu/dvd/

Hlavním cílem projektu byla podpora vzdělávání a činnosti předmětových metodiků 

oblasti využití mobilních technologií (tablet, smartphone) ve výuce 

důrazem na metodickou a didktickou správnost a seznámení je s aktuálními trendy v

využití v prostředí školy a pro základní aprobace 

Využití Google nástrojů pro základní aprobace na ZŠ 

rámci projektu bylo vybudováno metodické centrum podpory přírodovědného a technického 

přírodovědných a technických oborech pro 

pozitivní diverzitě ve školství

Hlavním cílem projektu bylo zlepšení rovných příležitostí žáků ve školách vyžadujících zejména větší 

předmětových metodiků – seznámení 

oblasti využití mobilních technologií (tablet, smartphone) ve výuce 

aktuálními trendy v metodice 



 Návaznost činnosti předmětové komise na ŠVP

 Předmětové komise na ZŠ – struktura, organizace, fungování

 Vývoj metodiky vzdělávacího procesu na ZŠ v kontextu nových 

technologií

Mobilní aplikace

6 vzdělávacích mobilních aplikací jako praktická podpora pro náslechové hodiny a pro volné využití v

pedagogů.

Pro předměty:

AJ, ČJ, dějepis, chemie, matematika, zeměpis

E-learningové kurzy

             

2.5 Další projekty - inspirace

Didaktické materiály pro realizaci BOV a dalších aktivizujících metod

PriSciNet

http://www.prisci.net/
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Návaznost činnosti předmětové komise na ŠVP

struktura, organizace, fungování

Vývoj metodiky vzdělávacího procesu na ZŠ v kontextu nových 

6 vzdělávacích mobilních aplikací jako praktická podpora pro náslechové hodiny a pro volné využití v

matematika, zeměpis

1. Využití mobilních technologií na II. stupni 

2. Využití mobilních technologií na I. stupni 

3. Využití mobilních technologií na I. stupni 

4. Využití mobilních technologií na II. stupni 

5. Využití mobilních technologií na II. stupni 

6. Využití mobilních technologií na II. stupni 

7. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií,

             testování

inspirace

Didaktické materiály pro realizaci BOV a dalších aktivizujících metod

6 vzdělávacích mobilních aplikací jako praktická podpora pro náslechové hodiny a pro volné využití v praxi 

Využití mobilních technologií na II. stupni – Anglický jazyk

Využití mobilních technologií na I. stupni – Český jazyk

Využití mobilních technologií na I. stupni – Matematika

Využití mobilních technologií na II. stupni – Zeměpis

Využití mobilních technologií na II. stupni – Dějepis

Využití mobilních technologií na II. stupni – Chemie

využitím mobilních technologií,     



Mezinárodní projekt konsorcia 17 evropských pracovišť, zaměřený na problematiku 

v preprimární a primární pedagogice. Výstupy tvoří velké množství didaktických materiálů postupně 

překládaných do řady jazyků, včetně češtiny. Pro přístup k

webu. 

Fibonacci

http://fibonacci.uni-bayreuth.de/home.html

Hlavním cílem mezinárodního projektu Fibonacci je šíření principů výzkumně laděné koncepce na území 

celé Europské unie způsobem, který vyhovuje národním i lokálním podmínkám

jsou pouze v anglickém jazyce. 

Na slovenských stránkách projektu jsou uvedeny jak základní myšlenky koncepce, tak množství výukových 

materiálů:

http://fibonacci.truni.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=73

Pro výuku matematiky jsou dostupné výstupy na stánkách katedry matematiky JU

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/envilisty.html

Badatelé.cz

http://badatele.cz/cz

Projekt je výsledkem spolupráce sdružení 

a představuje možnosti zavádění badatelských aktivit do výuky. Materiály 

ke stažení jsou pestré, vhodně je doplňují natočená videa:

https://www.youtube.com/channel/UCWRXWye8S_aJ9_aAdnSFaaQ

Sdružení Tereza stojí také za projektem 3V

který je s tímto úzce spjatý. 

http://www.projekt3v.cz/materialy-ke-

Heuréka

http://objevuj.eu/

Heuréka je dalším z dobrých příkladů realizace projektů financovaných v

realizaci se podíleli odborníci z UK a JU, vzniklé materiály jsou v
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Mezinárodní projekt konsorcia 17 evropských pracovišť, zaměřený na problematiku 

preprimární a primární pedagogice. Výstupy tvoří velké množství didaktických materiálů postupně 

překládaných do řady jazyků, včetně češtiny. Pro přístup k materiálům je nutná registrace v „social“ části 

bayreuth.de/home.html

Hlavním cílem mezinárodního projektu Fibonacci je šíření principů výzkumně laděné koncepce na území 

celé Europské unie způsobem, který vyhovuje národním i lokálním podmínkám

Na slovenských stránkách projektu jsou uvedeny jak základní myšlenky koncepce, tak množství výukových 

http://fibonacci.truni.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=73

Pro výuku matematiky jsou dostupné výstupy na stánkách katedry matematiky JU

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/envilisty.html

Projekt je výsledkem spolupráce sdružení Tereza a učitelů základních škol 

a představuje možnosti zavádění badatelských aktivit do výuky. Materiály 

ke stažení jsou pestré, vhodně je doplňují natočená videa:

com/channel/UCWRXWye8S_aJ9_aAdnSFaaQ

Sdružení Tereza stojí také za projektem 3V (určený pro střední školy), 

-stazeni.html

dobrých příkladů realizace projektů financovaných v rámci mechanismu OPVK. Na 

UK a JU, vzniklé materiály jsou v kompletní podobě dostupné až po 

Mezinárodní projekt konsorcia 17 evropských pracovišť, zaměřený na problematiku badatelské výuky 

preprimární a primární pedagogice. Výstupy tvoří velké množství didaktických materiálů postupně 

materiálům je nutná registrace v „social“ části 

Hlavním cílem mezinárodního projektu Fibonacci je šíření principů výzkumně laděné koncepce na území 

celé Europské unie způsobem, který vyhovuje národním i lokálním podmínkám. Hlavní stránky projektu 

Na slovenských stránkách projektu jsou uvedeny jak základní myšlenky koncepce, tak množství výukových 

http://fibonacci.truni.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=73

Pro výuku matematiky jsou dostupné výstupy na stánkách katedry matematiky JU v Českých budějovicích:

rámci mechanismu OPVK. Na 

kompletní podobě dostupné až po 



registraci na stránkách projektu. Bez registrace je dostupná sekce Inspiromat, obsahující řadu námětu na 

badatelskou výuku.

Škola BOV

http://home.pf.jcu.cz/~bov/

Katedra biologie Jihočeské univerzity v

výuky u nás. Jedním z výstupů jejích četných aktivit jsou materiály vzniklé v

„třídy“ je jich dostupné velké množství, většinou kvalitních a inspirujících.

Perun

http://talentovani.cz/

Projekt Perun 

talentovaných dětí. 

materiálů, ale spíše zastřešující rozcestník, věnující se této problematice. 

V sekci „podpora nadaných“ například naleznete řadu odkazů na další 

realizované projekty. 

Science in School

http://www.scienceinschool.org/

Server poskytuje zajímavé materiály vhodné pro výuku přírodních věd (články, ak

projekty, laboratorní práce) – od 1. stupně až po střední školu; texty jsou v různých jazycích. 

Teoretické a odborné texty pro zájemce o hlubší pochopení BOV

Činčera, J. (2014). Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v

republice. Scientia in Educatione 5

http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/88/81

Didaktika biologie v České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. 

semináře. 2010, JU, České Budějovice. Dostupné z: 

Papáček, M. (2010). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování 

generací Y, Z a alfa?. Scientia in Educatione 1

http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/4/5
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registraci na stránkách projektu. Bez registrace je dostupná sekce Inspiromat, obsahující řadu námětu na 

Katedra biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je průkopníkem badatelsky orientované 

výstupů jejích četných aktivit jsou materiály vzniklé v rámci Školy BOV. V

„třídy“ je jich dostupné velké množství, většinou kvalitních a inspirujících.

http://talentovani.cz/

Projekt Perun byl realizován NIDV a věn

talentovaných dětí. Nefunguje primárně jako úložiště didaktických 

materiálů, ale spíše zastřešující rozcestník, věnující se této problematice. 

sekci „podpora nadaných“ například naleznete řadu odkazů na další 

realizované projekty. 

Server poskytuje zajímavé materiály vhodné pro výuku přírodních věd (články, ak

od 1. stupně až po střední školu; texty jsou v různých jazycích. 

Teoretické a odborné texty pro zájemce o hlubší pochopení BOV

Činčera, J. (2014). Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v

Scientia in Educatione 5(1): 74-81. Dostupné z: 

http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/88/81

České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. 

. 2010, JU, České Budějovice. Dostupné z: http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/DiBi2010.pdf

Papáček, M. (2010). Badatelsky orientované přírodovědné vyučování – cesta pro biologické vzdělávání 

Scientia in Educatione 1(1): 33-49. Dostupné z: 

http://www.scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/4/5

registraci na stránkách projektu. Bez registrace je dostupná sekce Inspiromat, obsahující řadu námětu na 

ějovicích je průkopníkem badatelsky orientované 

rámci Školy BOV. V sekci 

NIDV a věnoval se problematice 

primárně jako úložiště didaktických 

materiálů, ale spíše zastřešující rozcestník, věnující se této problematice. 

sekci „podpora nadaných“ například naleznete řadu odkazů na další 

Server poskytuje zajímavé materiály vhodné pro výuku přírodních věd (články, aktivity do hodin, náměty na 

od 1. stupně až po střední školu; texty jsou v různých jazycích. 

Činčera, J. (2014). Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České 

81. Dostupné z: 

České republice 2010 a badatelsky orientované vyučování. Sborník příspěvků ze 

http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/bi/DiBi2010.pdf

cesta pro biologické vzdělávání 



3. Metody a formy výuky

3.1         Metody výuky

Klasifikace metod výuky podle I.J.Lernera

 Informačně – receptivní metoda

Metoda spočívá ve formě výkladu, vysvětlování, popisu, pomocí tištěného textu, učebních pomůcek 

(obrazů), demonstračních pokusů, poslechem apod.

 Metoda problémového výkladu

Žáci musí vyřešit učitelem zadaný problém, tj.úkol, k

vyjasnění problému a určení neznámých hledaných veličin, rozbor problému a rekapitulace argumentů a 

informací, vytyčení postupu/ů řešení, výběr řešení 

vyvrácení – a následně modifikace řešení.

 Heuristická metoda

Pro řešení úkolu je nutné znát předešlé etapy postupu. Metoda zajišťuje osvojování zkušeností z

činnosti – pedagog konstruuje úlohy tak, aby znamenaly pro žáky obtíž a vyžadovaly samostatné řešení. 

Oba pak aktivně určují kroky řešení problému.

 Výzkumná metoda

Žáci samostatně hledají řešení, aktivita pedagoga ustupuje do pozadí. Součástí metody je zkoumání. 

Efektivnost této metody je dána intelektuálním rozvojem žáků 

snadných i složitějších problémů.

Metody z hlediska pramene poznání a typu poznatků

 Metody slovní

- Monologické metody (popis, vysvětlování, vyprávění, přednáška,

- Dialogické metody (rozhovor, diskuse, dramatizace)

- Metody práce s učebnicí, knihou

 Metody názorně demonstrační

- Pozorování předmětů a jevů
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Metody a formy výuky

podle I.J.Lernera vychází z charakteru poznávacích činností žáka:

receptivní metoda

Metoda spočívá ve formě výkladu, vysvětlování, popisu, pomocí tištěného textu, učebních pomůcek 

(obrazů), demonstračních pokusů, poslechem apod.

Metoda problémového výkladu

Žáci musí vyřešit učitelem zadaný problém, tj.úkol, k němuž se dopracují na základě algoritmu postupu: 

vyjasnění problému a určení neznámých hledaných veličin, rozbor problému a rekapitulace argumentů a 

informací, vytyčení postupu/ů řešení, výběr řešení a jeho uskutečňování, ověření řešení 

a následně modifikace řešení.

Pro řešení úkolu je nutné znát předešlé etapy postupu. Metoda zajišťuje osvojování zkušeností z

úlohy tak, aby znamenaly pro žáky obtíž a vyžadovaly samostatné řešení. 

Oba pak aktivně určují kroky řešení problému.

Žáci samostatně hledají řešení, aktivita pedagoga ustupuje do pozadí. Součástí metody je zkoumání. 

je dána intelektuálním rozvojem žáků – samostatnost při zkoumání a řešení 

hlediska pramene poznání a typu poznatků – aspekt didaktický.

Monologické metody (popis, vysvětlování, vyprávění, přednáška, výklad)

Dialogické metody (rozhovor, diskuse, dramatizace)

učebnicí, knihou

Metody názorně demonstrační

poznávacích činností žáka:

Metoda spočívá ve formě výkladu, vysvětlování, popisu, pomocí tištěného textu, učebních pomůcek 

němuž se dopracují na základě algoritmu postupu: -

vyjasnění problému a určení neznámých hledaných veličin, rozbor problému a rekapitulace argumentů a 

a jeho uskutečňování, ověření řešení – jeho potvrzení či 

Pro řešení úkolu je nutné znát předešlé etapy postupu. Metoda zajišťuje osvojování zkušeností z tvořivé 

úlohy tak, aby znamenaly pro žáky obtíž a vyžadovaly samostatné řešení. 

Žáci samostatně hledají řešení, aktivita pedagoga ustupuje do pozadí. Součástí metody je zkoumání. 

samostatnost při zkoumání a řešení 



- Předvádění (předmětů, modelů, pokusů, činností)

- Demonstrace obrazů statických

- Projekce statická a dynamická

 Metody praktické

- Nácvik pohybových a pracovních dovedností

- Žákovské laborování

- Pracovní činnosti (v dílnách, na pozemku)

- Grafické a výtvarné činnosti

Metody z hlediska aktivity a samostatnosti žáků

- Metody sdělovací

- Metody samostatné práce žáků

- Metody badatelské a výzkumné

Struktura metod z hlediska myšlenkových operací

- Postup srovnávací

- Postup induktivní

- Postup deduktivní

- Postup analyticko-syntetický

Varianty metod z hlediska fází výuky

- Metody motivační

- Metody expoziční

- Metody fixační

- Metody diagnostické (rozpoznávací)

- Metody aplikační

Varianty metod z hlediska výukových forem a prostředků 

- Kombinace metod s vyučovacími formami

- Kombinace metod s vyučovacími pomůckami
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Předvádění (předmětů, modelů, pokusů, činností)

Demonstrace obrazů statických

Projekce statická a dynamická

Nácvik pohybových a pracovních dovedností

Pracovní činnosti (v dílnách, na pozemku)

hlediska aktivity a samostatnosti žáků – aspekt psychologický:

práce žáků

Metody badatelské a výzkumné

hlediska myšlenkových operací – aspekt logický:

z hlediska fází výuky:

Metody diagnostické (rozpoznávací)

hlediska výukových forem a prostředků – aspekt organizační:

vyučovacími formami

vyučovacími pomůckami

aspekt organizační:



Další metody:

 Metoda práce s učebnicí, s

Metoda by měla být používána ve výuce, neboť ovládá

aktivita.

 Metoda názorně demonstrační

Opírá se o přímý názor, často o pasivní pozo

která začíná často prožitkem a vjemem.

 Didaktické hry

Metoda mobilizuje kognitivní potenciál žáků zejména při soutěživých hrách.

 Situační (případové) metody

Podstatou je řešení problémové učební úlohy. Z

rozhodují o vhodném řešení

 Participativní metody

Znamenají účast na něčem. Základem je důsledný důraz na předvádění.

 Inscenační metody (metody hraní rolí)

Spočívají v simulaci stanovených situací, kdy řešení se realizuje formou hraní rolí 

 Brainstormingové metody (burza dobrých nápadů)

Podstata spočívá v tom, že po oznámení problému vysloví každý z

jakýchkoliv dalších úvah či zábran svůj nápad na řešení problému.

 Vrstevnické vyučování – určení 

Žáci přednesou ve výuce spolužákům některé téma nebo prezentuje jiný úkol. Pedagog radí žákům a 

doporučuje, jak má svou práci připravit.

3.2         Formy výuky

Termín „organizační forma“ výuky bývá v didaktice uváděn v

a patří k základním otázkám teorie vyučování. Většinou 

výuky v konkrétních podmínkách určité
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knihou

být používána ve výuce, neboť ovládá-li žák práci s textem, zvyšuje se jeho učební 

Metoda názorně demonstrační

Opírá se o přímý názor, často o pasivní pozorování jevů, je důležitá především pro počáteční

která začíná často prožitkem a vjemem.

Metoda mobilizuje kognitivní potenciál žáků zejména při soutěživých hrách.

Situační (případové) metody

Podstatou je řešení problémové učební úlohy. Z nabízených řešení je vybráno to nejdo

Znamenají účast na něčem. Základem je důsledný důraz na předvádění.

Inscenační metody (metody hraní rolí)

simulaci stanovených situací, kdy řešení se realizuje formou hraní rolí 

Brainstormingové metody (burza dobrých nápadů)

tom, že po oznámení problému vysloví každý z účastníků bezprostředně, bez 

jakýchkoliv dalších úvah či zábran svůj nápad na řešení problému.

určení vyučováním

Žáci přednesou ve výuce spolužákům některé téma nebo prezentuje jiný úkol. Pedagog radí žákům a 

doporučuje, jak má svou práci připravit.

Termín „organizační forma“ výuky bývá v didaktice uváděn v souvislosti s problemati

zkám teorie vyučování. Většinou tímto termínem označujeme 

výuky v konkrétních podmínkách určité výchovně vzdělávací situace a instituce.

textem, zvyšuje se jeho učební 

vání jevů, je důležitá především pro počáteční fázi poznání, 

nabízených řešení je vybráno to nejdokonalejší – žáci 

simulaci stanovených situací, kdy řešení se realizuje formou hraní rolí vzdělávaných žáků.

účastníků bezprostředně, bez 

Žáci přednesou ve výuce spolužákům některé téma nebo prezentuje jiný úkol. Pedagog radí žákům a 

s problematikou prostředků výuky 

tímto termínem označujeme způsob uspořádání 

výchovně vzdělávací situace a instituce.



Přehled organizačních forem výuky

 Individuální forma výuky

Jedná se o trvalejší kontakt jednoho učitele a jednoho žáka. Tato výuka je běžná např. v

výchově, při doučování, při výuce cizích jazyků, jako domácí vyučování apod. Učitel se může neustále 

věnovat žákovi. Při regulaci učebních činností žáků

1. vytváří podmínky pro učení žáků, 

2. seznamuje žáky snovým učivem, 

3. umožňuje, aby si učivo upevnili a prohloubili a 

4. diagnostikuje (hodnotí) žáky a sebe, jak byl stanovený cíl splněn.

Podle toho, která etapa ve vyučovací hodině převládá, se rozlišuje na: hodiny přípravy, osvojování, 

opakování a upevňování vědomostí, vytváření a upevňování dovedností, hodiny použití, ověřování a 

hodnocení (diagnostika). Nejpoužívanějším typem vyučovací hodiny je kombinov

všechny předešlé etapy. 

 Hromadná forma výuky

Třída je vytvořena podle stejného věku dětí; je probírána stejná látka, stejné úkoly ve stejném čase. Učitel 

řídí učební činnost všech žáků najednou 

zasedacím pořádkem, v popředí je místo pro učitele. Organizaci školního dne určuje rozvrh hodin, přičemž 

jedna vyučovací hodina, oddělená přestávkou, trvá 45 minut.

 Skupinová výuka

Třída je rozdělena do menších skupin podle různých hledise

činnosti, zájmu žáků, pracovního tempa, dovednosti spolupracovat apod. Práce ve skupině zlepšuje průběh 

učení a může vést k dosažení lepších výsledků. Při této výuce dochází k

žáků. Skupiny mohou být homogenní nebo heterogenní.

 Individualizované formy výuky

Jelikož učitel nahlíží na třídu jako celek, přehlíží tím individuální odlišnosti jednotlivých žáků, jejich různé 

dispozice, zájmy a potřeby, aktuální duševní a fyzický stav. 

samostatnost, tvořivost a činorodost žáků. Proto vznikl pokus o individualizaci výuky 

ucelených systémů vytvořila americká učitelka H. Parkhurstová

různých pokusech, experimentování. 
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organizačních forem výuky:

Jedná se o trvalejší kontakt jednoho učitele a jednoho žáka. Tato výuka je běžná např. v

výchově, při doučování, při výuce cizích jazyků, jako domácí vyučování apod. Učitel se může neustále 

věnovat žákovi. Při regulaci učebních činností žáků musí učitel zvládnout celou řadu činností: 

3. umožňuje, aby si učivo upevnili a prohloubili a 

4. diagnostikuje (hodnotí) žáky a sebe, jak byl stanovený cíl splněn.

etapa ve vyučovací hodině převládá, se rozlišuje na: hodiny přípravy, osvojování, 

opakování a upevňování vědomostí, vytváření a upevňování dovedností, hodiny použití, ověřování a 

hodnocení (diagnostika). Nejpoužívanějším typem vyučovací hodiny je kombinov

Třída je vytvořena podle stejného věku dětí; je probírána stejná látka, stejné úkoly ve stejném čase. Učitel 

řídí učební činnost všech žáků najednou -proto frontální výuka. Uspořádání učeb

popředí je místo pro učitele. Organizaci školního dne určuje rozvrh hodin, přičemž 

jedna vyučovací hodina, oddělená přestávkou, trvá 45 minut.

Třída je rozdělena do menších skupin podle různých hledisek, např. podle druhu činnosti, obtížnosti 

činnosti, zájmu žáků, pracovního tempa, dovednosti spolupracovat apod. Práce ve skupině zlepšuje průběh 

dosažení lepších výsledků. Při této výuce dochází k vzájemné komunikaci a koordinaci 

Skupiny mohou být homogenní nebo heterogenní.

Individualizované formy výuky

Jelikož učitel nahlíží na třídu jako celek, přehlíží tím individuální odlišnosti jednotlivých žáků, jejich různé 

tuální duševní a fyzický stav. Hromadná výuka nedostatečně rozvíjí 

samostatnost, tvořivost a činorodost žáků. Proto vznikl pokus o individualizaci výuky 

ucelených systémů vytvořila americká učitelka H. Parkhurstová-tzv. daltonský plán, který byl založen na 

usech, experimentování. 

Jedná se o trvalejší kontakt jednoho učitele a jednoho žáka. Tato výuka je běžná např. v umělecké 

výchově, při doučování, při výuce cizích jazyků, jako domácí vyučování apod. Učitel se může neustále 

musí učitel zvládnout celou řadu činností: 

etapa ve vyučovací hodině převládá, se rozlišuje na: hodiny přípravy, osvojování, 

opakování a upevňování vědomostí, vytváření a upevňování dovedností, hodiny použití, ověřování a 

hodnocení (diagnostika). Nejpoužívanějším typem vyučovací hodiny je kombinovaná hodina -zahrnuje 

Třída je vytvořena podle stejného věku dětí; je probírána stejná látka, stejné úkoly ve stejném čase. Učitel 

Uspořádání učebny je stanoveno 

popředí je místo pro učitele. Organizaci školního dne určuje rozvrh hodin, přičemž 

k, např. podle druhu činnosti, obtížnosti 

činnosti, zájmu žáků, pracovního tempa, dovednosti spolupracovat apod. Práce ve skupině zlepšuje průběh 

vzájemné komunikaci a koordinaci 

Jelikož učitel nahlíží na třídu jako celek, přehlíží tím individuální odlišnosti jednotlivých žáků, jejich různé 

Hromadná výuka nedostatečně rozvíjí 

samostatnost, tvořivost a činorodost žáků. Proto vznikl pokus o individualizaci výuky - jedním z prvních 

plán, který byl založen na 



Daltonský plán vyžaduje dokonale rozpracovaný obsah učební látky a umožňuje žákům značnou svobodu. 

S touto svobodou získává žák zodpovědnost, cvičí se jeho vůle, musí se spoléhat sám na sebe, cvičit se v

sebeovládání. 

 Projektová výuka

Při projektové výuce mají žáci s pomocí vyučujícího řešit určitý úkol (projekt), který vychází z

potřeb, nebo je s praxí úzce spojený. 

Podstatná hlediska: 

o V učebním projektu mají žáci jistý vliv na výběr tématu.

o Projekt souvisí s mimoškolní skutečností.

o Žáci mají zájem o projekt, práce je baví.

o Učební projekty vedou ke konkrétním výsledkům, žáci mohou získat poznatky a kvalifikaci, ale i 

odměnu.

Jedná se o uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každ

forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky vzdělávání. Pro uspořádání výuky 

jsou pro učitele důležitá dvě hlediska: za prvé „s kým a jak“ pracujeme, za druhé „kde“ výuka probíhá.

Organizační formy výuky v mimoškoln

Mezi další kritéria třídění organizačních forem výuky patří:

a) Hledisko času – vyučovací hodina (45 minut), vyučovací hodina praxe na SOŠ (60 minut), epocha 

ve waldorfských školách, exkurze

b) Hledisko místa výuky – tradiční (nespecializovaná učebna) učebna, specializovaná učebna (např. 

laboratoř, tělocvična, kreslírna, jazyková učebna), sportovní hřiště, školní pozemek.

4. Shrnutí


 Přínosem výstupů je pro pedagogy úspora času při přípravě na vyučovací hodinu přírodovědných 

předmětů. 

 Výstupy uvedených projektů mají vysokou odbornou úroveň, které korelují s nejnovějšími poznatky 

z oborů a jejich didaktik. 

 Vyučující mají možnost díky uvedeným výstupům zpestřit výuku, využít různých metod výuky a 

obohatit výuku o objevování a experimentování.  
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pomocí vyučujícího řešit určitý úkol (projekt), který vychází z

praxí úzce spojený. 

áci jistý vliv na výběr tématu.

mimoškolní skutečností.

Žáci mají zájem o projekt, práce je baví.

Učební projekty vedou ke konkrétním výsledkům, žáci mohou získat poznatky a kvalifikaci, ale i 

Jedná se o uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každ

forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky vzdělávání. Pro uspořádání výuky 

jsou pro učitele důležitá dvě hlediska: za prvé „s kým a jak“ pracujeme, za druhé „kde“ výuka probíhá.

formy výuky v mimoškolním prostředí: vycházka a exkurze.

Mezi další kritéria třídění organizačních forem výuky patří:

vyučovací hodina (45 minut), vyučovací hodina praxe na SOŠ (60 minut), epocha 

ve waldorfských školách, exkurze

tradiční (nespecializovaná učebna) učebna, specializovaná učebna (např. 

laboratoř, tělocvična, kreslírna, jazyková učebna), sportovní hřiště, školní pozemek.

Přínosem výstupů je pro pedagogy úspora času při přípravě na vyučovací hodinu přírodovědných 

Výstupy uvedených projektů mají vysokou odbornou úroveň, které korelují s nejnovějšími poznatky 

uvedeným výstupům zpestřit výuku, využít různých metod výuky a 

obohatit výuku o objevování a experimentování.  

plán vyžaduje dokonale rozpracovaný obsah učební látky a umožňuje žákům značnou svobodu. 

touto svobodou získává žák zodpovědnost, cvičí se jeho vůle, musí se spoléhat sám na sebe, cvičit se v

pomocí vyučujícího řešit určitý úkol (projekt), který vychází z praktických 

Učební projekty vedou ke konkrétním výsledkům, žáci mohou získat poznatky a kvalifikaci, ale i 

Jedná se o uspořádání výuky, tj. organizace činnosti učitele i žáků při vyučování. Každá z Organizačních 

forem vytváří vztahy mezi žákem, vyučujícím, obsahem a prostředky vzdělávání. Pro uspořádání výuky 

jsou pro učitele důležitá dvě hlediska: za prvé „s kým a jak“ pracujeme, za druhé „kde“ výuka probíhá.

vyučovací hodina (45 minut), vyučovací hodina praxe na SOŠ (60 minut), epocha 

tradiční (nespecializovaná učebna) učebna, specializovaná učebna (např. 

laboratoř, tělocvična, kreslírna, jazyková učebna), sportovní hřiště, školní pozemek.

Přínosem výstupů je pro pedagogy úspora času při přípravě na vyučovací hodinu přírodovědných 

Výstupy uvedených projektů mají vysokou odbornou úroveň, které korelují s nejnovějšími poznatky 

uvedeným výstupům zpestřit výuku, využít různých metod výuky a 



Výstupy projektů OPVK jsou ke stažení na zmíněných odkazech, přiloženém CD a na webových stránkách: 

http://www.kr-ustecky.cz/prezentovane

Přílohy: 

CD, které obsahuje: 

 výstupy výše uvedených projektů, 

 pdf výukového modulu, 

 ppt prezentace k výukovému modulu. 

Pozn.: ve výukovém modulu jsou použity volně dostupné obrázky z webového portálu pixabay.com, 

obrázky a printscreeny z prezentovaných projektů, foto z archivu autora dokumentu. 

5. Využití výstupů z projektů ve školách

Rekapitulace výstupů: 

Využití a uplatnění metodik a p

Stupeň 
vzdělávání

Název metodiky

Základní školy, 
střední školy

Metodická příručka
„Nadání je třeba rozvíjet“

Základní školy, 
střední školy

Pracovní karty
„Nadání je třeba rozvíjet“

Základní školy
Metodický materiál 

„METODIK“

Základní školy
Mobilní aplikace

„METODIK“

Základní školy
E-learningové kurzy

„METODIK“
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Výstupy projektů OPVK jsou ke stažení na zmíněných odkazech, přiloženém CD a na webových stránkách: 

ustecky.cz/prezentovane-projekty/ds-99651/archiv=0&p1=204520

výstupy výše uvedených projektů, 

ppt prezentace k výukovému modulu. 

Pozn.: ve výukovém modulu jsou použity volně dostupné obrázky z webového portálu pixabay.com, 

obrázky a printscreeny z prezentovaných projektů, foto z archivu autora dokumentu. 

projektů ve školách

uplatnění metodik a pracovních karet ve školách

Název metodiky Projekt

Metodická příručka
„Nadání je třeba rozvíjet“

www.nadanijetrebarozvijet.cz

Pracovní karty
„Nadání je třeba rozvíjet“

www.nadanijetrebarozvijet.cz

Metodický materiál 
„METODIK“

http://metodik.eu

Mobilní aplikace

„METODIK“
http://metodik.eu

learningové kurzy

„METODIK“

http://metodik.eu

Výstupy projektů OPVK jsou ke stažení na zmíněných odkazech, přiloženém CD a na webových stránkách: 

Pozn.: ve výukovém modulu jsou použity volně dostupné obrázky z webového portálu pixabay.com, 

obrázky a printscreeny z prezentovaných projektů, foto z archivu autora dokumentu. 

ve školách

Projekt

www.nadanijetrebarozvijet.cz, CD

www.nadanijetrebarozvijet.cz, CD

http://metodik.eu, CD

http://metodik.eu, CD

http://metodik.eu, CD
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