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Úvod 

Kompetence učitele coby soubor profesních 

dovedností a dispozic chápeme jako syntézu 

předmětových, pedagogicko-didaktických, sociálních a 

manažerských dovedností. Jejich odrazem ve 

vlastním procesu výuky je didaktická znalost obsahu. 

Tento český ekvivalent k Shulmanovu „pedagogical 

content knowledge “ zavádí do české didaktické 

literatury Janík (2004) jako možnost a součást 

profesionalizace učitelství s ohledem na specifika 
jednotlivých výukových předmětů (Janík, 2009). 
 

Didaktická znalost obsahu („Pedagogical kontent 

knowledge“) byla poprvé definována Shulmanem 

(1986) jako model procesu vyučování a učení 

v kontextu odborných znalostí („subject matter 

knowledge“), didaktických znalostí obsahu 

(„pedagogical content knowledge“) a znalostí kurikula 

(„currikulum knowledge“).  

 

Didaktické znalosti obsahu je věnována velká 

pozornost v tzv. „science education“, tj. v oblasti 

přírodovědného vzdělávání převážně v zahraniční 

odborné literatuře. U nás se problematikou didaktické 

znalosti obsahu zabývají především Janík (eg. 2004, 

2009), a dále např. Švec (eg.) a Wernerová (2009).  

Cíle a metodika 

Výzkumné šetření se zaměřuje na hodnocení odborné 

a didakticko-pedagogické připravenosti studentů 

učitelství přírodopisu v rámci souvislých pedagogických 

praxí v kontextu utváření kompetencí učitele a 

didaktické znalosti obsahu. Cílem je dlouhodobě 

sledovat a zjistit, které kompetence jsou budovány 

samotnou pregraduální přípravou budoucích učitelů 

přírodopisu, a které se utvářejí a vyvíjejí dlouhodobě 

v kontextu učitelské praxe.           

 

Dotazníkové šetření autoreflexe učitelských 

kompetencí, kterého se zúčastnili studenti učitelství 

přírodopisu na Katedře biologie PdF UP v Olomouci, 

má zatím charakter výzkumné sondy a jeho výsledky 

jsou prezentovány na úrovni případové studie s cílem 

sledovat výskyt a úroveň dílčích kompetencí učitele u 

budoucích učitelů přírodopisu. Šetření se zúčastnilo 26 

studentů prvního ročníku magisterského studia, kteří 

absolvovali svoji první souvislou pedagogickou praxi. 

      

Metodologickým východiskem výzkumného šetření 

byl strukturovaný dotazník a jeho kvantitativní analýza. 

Na základě standardních statistických metod (např. 

Chráska 2008) byly zjišťovány relativní četnosti, 

variabilita a míry závislostí sledovaných jevů.  

      

Sledovanými jevy byly tři základní složky učitelských 

profesních kompetencí ve smyslu Shulmanovy (1986) 

teorie didaktické znalosti obsahu: odborné znalosti, 

didaktické znalosti a znalosti kurikula.  

       

Výstupy 

1. Odborné (obsahové) znalosti oboru  

Výuka přírodopisu zahrnuje vzdělávací obsah oborů 

botanika, zoologie, biologie člověka, geologie a 

ekologie. Nejlépe hodnocenými obory z hlediska jejich 

znalostí byly zoologie, biologie člověka a botanika.  

 

Naopak nejhůře hodnocená je znalost obsahu 

geologie, kde většina studentů, kteří geologii vyučovali, 

uvádí pouze velmi dobrou až dobrou znalost obsahu, 

(viz obr. 1). 
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Obr. 1 Autoevaluace znalostí obsahu u studentů učitelství přírodopisu 

2. Didaktické znalosti obsahu 

Didaktickými znalostmi obsahu rozumíme didaktickou 

výbavu učitele pro zvládnutí edukačního procesu a 

prezentaci učiva. V rámci hodnocení této složky 

profesních atributů učitele se výzkum zaměřil na 

autoevaluaci činností učitele v rámci výukové jednotky, 

užití různých typů výukových metod a materiálních 

prostředků výuky a  na schopnost utváření pracovního 

klimatu třídy. 

 

Činnosti učitele v edukačním procesu 

 

V rámci autoevaluace činností učitele hodnotili studenti 

míru náročnosti jednotlivých didaktických úkonů 

realizovaných v rámci vlastní výuky, nebo její přípravy. 

Hodnocení znázorňuje graf na obr. 2. Jako nejméně 

náročná činnost se studentům jevila organizační část 

hodiny a pouze s menšími obtížemi zvládali dodržení 

stanovených výchovně – vzdělávacích cílů a 

srozumitelné objasnění učiva. Jako nejvíce náročnou 

činnost učitele hodnotili udržení kázně, získávání 

přirozené autority a hodnocení ústního projevu žáka.  

Klima třídy 

 

Dalším sledovaným jevem bylo utváření pracovního 

klimatu třídy. Dotazníkovým šetřením bylo zjišťováno, 

které činnosti budoucí učitelé přírodopisu nejvíce 

využívali pro co nejefektivnější práci se žáky v rámci 

vyučovací jednotky. O to se studenti snažili nejčastěji 

vstřícným vystupováním vůči žákům, spravedlivým 

hodnocením a včasným řešením kázeňských 

problémů. Podíl jednotlivých činností znázorňuje graf 

na obr. 3. 

Přirozená autorita 

 

Byť bylo získávání autority studenty hodnoceno jako 

jedna s nejobtížnějších činností učitele (viz obr. 2), 

neuplatňovali během výuky příliš autoritativní 

vystupování. Autoritu se snažili získat především 

snahou o kvalitně vedenou výukovou jednotku a 

spravedlivým hodnocením (viz obr. 4). 
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Obr. 3 Utváření pracovního klimatu třídy 
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Obr. 4 Způsoby získávání přirozené autority 
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Při volbě výukových metod studenti vycházeli 

převážně z modelu výuky vedené cvičným učitelem. 

Pearsonův index závislosti vykazoval hodnoty přibližně 

0,9, což dokládá vysokou míru shody. 

 

Nejčastěji používanými metodami byl výklad a 

rozhovor se žáky. Přibližně dvě třetiny studentů také 

do výuky zařazovaly samostatnou práci žáků. Téměř 

polovina studentů zařadila do své výuky také některou 

z tzv. aktivizačních metod, což je, vzhledem k jejich 

náročnosti jak po stránce přípravné, tak po stránce  

realizační, poměrně zajímavé zjištění. 

 

Materiální prostředky výuky mají značný význam 

vzhledem k požadavku vysoké míry názornosti ve 

výuce přírodovědných předmětů. Jejich zařazení do 

výuky lze uplatnit prakticky v každém výukovém 

tématu. V dotazníkovém šetření bylo sledováno využití 

didaktické techniky a pomůcek (např. učebnice, 

modely přírodnin, přírodovědná literatura apod.). 

 

Nejvíce  používanou didaktickou pomůckou ve výuce 

přírodopisu byla učebnice. Využití dalších pomůcek je 

významně ovlivněno jejich dostupností a kvalitou. Pro 

zařazení modelů a sbírek přírodnin do výuky je 

významným faktorem také náročnost na manipulaci. 

Míru využití pomůcek ve výuce znázorňuje následující 

graf  na obr. 5. 

Obr. 5 Využití didaktických pomůcek ve výuce 
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Obr. 5 Využití didaktické techniky ve výuce 

3. Znalosti kurikula 

Dotazníkové šetření prokázalo poměrně malé znalosti 

v oblasti práce se školním kurikulem, jehož základním 

dokumentem je pro učitele školní vzdělávací program 

(ŠVP). Pouze 15 % všech respondentů uvádí, že při 

přípravě na výuku vycházeli z daného ŠVP. Naopak, 

většina studentů vycházela pouze z učebnice a z 

doporučení cvičného učitele (viz Obr. 7). Obdobně 

studenti vycházeli i při koncipování hodnoceného a 

osvojeného kurikula (Obr. 8). Povědomí o práci s ŠVP 

a význam kurikula je tak nejhůře hodnoceno ze všech 

tří složek didaktické znalosti obsahu. 
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Obr. 7  Práce studentů se školním kurikulem 

Obr. 8  Koncipování hodnoceného a osvojeného 
kurikula 

Závěry 

Reference 

Obr. 2 Autoevaluace náročnosti činností učitele 

Použití didaktické techniky ve výuce je limitováno její 

dostupností. Šetřením bylo zjištěno, že pokud měli 

studenti možnost pracovat s didaktickou technikou, tak 

ji využívali. Nejvíce využívanou technikou byla 

interaktivní tabule, která v 8 % případů dokonce zcela 

nahradila i použití klasické tabule (viz obr. 6). 

Případová studie se zaměřila na úroveň dílčích 

učitelských kompetencí u budoucích učitelů přírodopisu 

v kontextu didaktických znalostí obsahu ve smyslu 

Shulmana (2006). Nejlépe hodnocenou 

komponentou byla obsahová znalost, která 

koresponduje s dostatečnou přípravou studentů v 

rámci pregraduálního studia budoucích učitelů.  

 

Didaktické znalosti u budoucích učitelů přírodopisu 

dokládají význam praktické zkušenosti s přímou 

výukou. Zatímco přímou metodickou činnost zvládali 

studenti bez větších problémů, práci s problémovými 

žáky, udržení pracovní atmosféry ve třídě a budování 

přirozené autority hodnotili studenti jako více či méně 

problematickou. Tyto závěry ve značné míře 

korespondují s výsledky šetření Wernerové (2009), 

zaměřené na obtížnost profesních činností učitele. 

 

Hlavní problém vyplývající z případové studie je práce 

se školním kurikulem, která je u budoucích učitelů 

přírodopisu nedostatečná  a dokládá velmi nízkou 

úroveň kurikulárních znalostí. 
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