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Úvod
Bakalářská práce se zabývá výzkumem komunikace ve třídě během výuky fyziky.
Konkrétně se zaměřujeme na dialogický přístup. Bude nás zajímat, zda se v hodinách
vyskytují prvky dialogické výuky. To by mohlo mít vliv na kvalitnější výuku fyziky.
Cílem práce je tedy analyzovat výuku čtyř pozorovaných učitelů. Identifikovat
v jejich výstupech různorodé typy komunikace, ať už se jedná o čtyři typické
komunikační přístupy, nebo o zajímavé situace, které se v hodině vyskytnou. Na
základě této analýzy vytvořit vyučujícím zpětnou vazbu k jejich výuce. Posledním
cílem je pak sestavit výukový materiál, sestavený na základě získaných poznatků.
Materiál by měl seznámit budoucí učitele fyziky s dialogickým přístupem.
Práce obsahuje devět kapitol a je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a
analytickou část. Teorie obsahuje pět kapitol. První kapitola je celkově o komunikaci
mezi učitelem a žákem. Následující tři kapitoly popisují aspekty, které můžeme v této
komunikaci identifikovat. Těmito aspekty jsou komunikační přístupy, především čtyři
typické komunikační přístupy, ty jsou popsány ve druhé kapitole, vzory diskurzu, které
jsou popsané ve třetí kapitole. Posledním aspektem, popsaným ve třetím kapitole jsou
učitelské otázky a jejich dělení. Pátá kapitola pak popisuje dialogické vyučování a co
je pro něj typické z výše zmíněných aspektů.
Analytická část zahrnuje zbývající čtyři kapitoly. Šestá kapitola popisuje cíle
analýzy, jako je zmíněný rozbor komunikace, zpětná vazba nebo výukový materiál.
V sedmé kapitole je popsán analyzovaný materiál, a jeho rozbor z hlediska
identifikace komunikačních přístupů, zajímavých komunikačních situací a také na
základě struktury rozhovorů. V osmé kapitole se věnuji zpětné vazbě učitelům. A
poslední devátá kapitole je pak sestaven výukový materiál pro studenty učitelství
fyziky.
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Teoretická část
1. Komunikace mezi žákem a učitelem
Výuková komunikace je druhem pedagogické komunikace v prostředí školní
třídy, zejména v průběhu vyučovací jednotky a jedná se o dialog (výměnu sdělení)
mezi učitelem a žáky (Šeďová et al., 2012).
Od běžné komunikace se výuková liší zejména svými důvody, proč vůbec učitel
se žáky komunikuje, a obsahem, o čem spolu komunikují. Nejčastějším obsahem
komunikace jsou vlastní názory a zkušenosti žáků nebo určitá fakta (Gavora, 2007).
Důvodů vedoucí ke komunikaci mezi žáky a učitelem je spousta. Mezi ně patří
například předat žákům nové vědomosti a rozvíjet jejich myšlení (Šeďová et al., 2012).
Učitel se snaží také touto cestou žáky vychovávat (Gavora, 2007).
Zájem o toto téma v pedagogice stále roste, jelikož zde pravděpodobně existuje
souvislost mezi výukovou komunikací a žákovským učením. Výuková komunikace
má v tomto ohledu na žáky významný vliv. (Šeďová, 2015)
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2. Komunikační přístupy
Koncept komunikačního přístupu je ústředním prvkem v rámci poskytování
představ o tom, jak učitel pracuje ve třídě se žáky na utváření myšlenek. Zaměřuje se
zejména na otázky, zda učitel bere či nebere své žáky na vědomí a zda přihlíží k jejich
myšlenkám. V návaznosti na tento koncept rozlišujeme čtyři základní třídy
komunikačního přístupu. Třídy jsou definovány podle vlastností rozhovoru mezi
učitelem a žáky, dělí se do dvou dimenzí: interaktivní – neinteraktivní a
dialogická – autoritativní (Mortimer a Scott, 2003).
Dimenze dialogická – autoritativní je charakterizovaná přístupem učitele, jakým
rozvíjí myšlenky žáků. Učitel se tedy může nacházet v pozici autoritativní nebo
v pozici dialogické (Mortimer a Scott, 2003). Autoritativním přístupem je za cíl sdělit
pravdivé informace, které má student přijmout a považovat za správné (Šeďová et al.
, 2016). Učitel se tedy především zaměřuje na vědecké hledisko a interpretaci (výklad)
myšlenek žáků plně odmítá (Mortimer a Scott, 2003). Na druhou stranu v dialogickém
přístupu jsou tyto myšlenky žáků podporovány (Šeďová et al., 2016). Na danou látku
je pak možné dívat se z více úhlů pohledu (Mortimer a Scott, 2003).
Dimenze interaktivní – neinteraktivní je založena na zapojení více subjektů do
diskuze. V rámci neinteraktivního přístupu se na výkladu podílí pouze učitel. Pokud
se do komunikace zapojí i žáci, pak se jedná o přístup interaktivní (Mortimer a Scott,
2003).

2.1 Čtyři základní komunikační přístupy
Komunikaci na jednu stranu můžeme zařadit v jedné dimenzi mezi interaktivní
nebo neinteraktivní a ve druhé dimenzi mezi dialogickou nebo autoritativní.
Kombinací těchto dvou dimenzí vzniknou čtyři komunikační přístupy (Mortimer a
Scott, 2003). Tyto přístupy jsou popsány v rámci studie S. Lehesvuoriho a J. Viiriho
(viz. tabulka 1) (Lehesvuori a Viiri, 2015).
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Tabulka 1: Kritéria pro analýzu a příklady komunikativních přístupů (převzato a
zkráceno z (Lehesvuori a Viiri, 2015))

Autoritativní/neinteraktivní (A/NI)
Výuka založená na tomto komunikačním přístupu, je probíhá především formou
přednášky. Učitelem je prezentován jeden konkrétní pohled na danou látku a zaměřuje
se zejména na vědecké hledisko. (Scott a Mortimer, 2005)
Autoritativní/interaktivní (A/I)
Učitel využívající tento komunikační přístup staví výklad na návodných otázkách,
které mají obvykle pouze jednu správnou odpověď anebo učitel přímo jednu konkrétní
odpověď očekává. Pokud ji od žáka nedostane, tak se ptá dále a jiné správné odpovědi
nekomentuje. Tímto postupem chce učitel dojít k jednomu konkrétnímu, vědecky
podloženému, pohledu na danou látku. Nevěnuje se zde pozornost vlastním
6

myšlenkám a nápadům žáků. Jejich odpovědi jsou krátké a svá tvrzení příliš nerozvíjí.
Pokud žák odpoví na některou z návodných otázek špatně, jsou jeho názory zamítnuty
(Mortimer a Scott, 2003; Scott a Mortimer, 2005).
Dialogický/interaktivní (D/I)
V rámci tohoto přístupu učitel žákům během hodiny naslouchá a bere v úvahu
jejich názory. Pokládá jim otevřené otázky, pomocí nichž prozkoumává jejich
myšlenky o určitém problému. Tyto myšlenky jsou rozvíjeny, i přestože se mohou od
vědeckého hlediska lišit (Scott a Mortimer, 2005).
Dialogický/neinteraktivní (D/NI)
Vzhledem k tomu, že se jedná o neinteraktivní přístup, vede učitel opět výklad ve
formě přednášky. Jelikož ale jde i o dialogický přístup, objevují se zde i různé
myšlenky a pohledy samotných žáků na danou látku. Od těch však během hodiny není
vyžadována žádná interakce a tyto názory jsou prezentovány samotným učitelem.
Typicky se může jednat o zopakování nápadů vzniklých při předchozím
brainstormingu, apod. (Mortimer a Scott, 2003; Scott a Mortimer, 2005).

2.2 Další komunikační přístupy
Ve výuce se však nemusí vyskytovat pouze tyto čtyři způsoby. Setkáváme se i
s kombinacemi autoritativní/neinteraktivní + interaktivní a dialogický/neinteraktivní +
interaktivní (Lehesvuori a Viiri, 2015).
Autoritativní/neinteraktivní + interaktivní (A/NI + I)
Učitelem jsou do výkladu zahrnovány pro žáky otázky, zkoumající znalost
vědeckého hlediska, po kterých je následně vyučujícím poskytována zpětná vazba. Na
základě toho pak učitel dále rozvíjí výklad. Při opakujícím se daném postupu se pak
jedná o A/NI + I přístup (Lehesvuori a Viiri, 2015).
Dialogický/neinteraktivní + interaktivní (D/NI + I)
Učitel do svého výkladu opět zahrnuje otázky, rozvíjející myšlenky, na které
neposkytuje hodnotící zpětnou vazbu, ani žáky nenabádá k dalšímu přemýšlení nad
daným problémem. Učitel začne sám zpracovávat odpovědi žáků. Díky tomu se tedy i
v tomto přístupu zvažují různé názory a pohledy na věc (Lehesvuori et al., 2013).
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Jako poslední typ komunikačního přístupu ve vyučovaní je zahrnován i přístup
badatelského vyučování (Lehesvuori a Viiri, 2015).
Badatelské vyučování
V rámci tohoto přístupu se využívá především experimentů. Žáci mají možnost
teorii sami objevovat a učitel zde především dohlíží, zda se přibližují k žádanému cíli.
Nutností pro vytvoření podmínek, pro badatelské prostředí je vysoce kompetentní
vyučující (Dostál, 2015).
Ve vyučování není běžně využíván pouze jeden přístup. V závislosti na situaci,
učitel komunikační přístupy během hodiny mění (Lehesvuori a Viiri, 2015). Cílem
učitele, je zvolit vhodný způsob komunikačního přístupu tak, aby dosáhlo pochopení
dané látky v celé třídě (Mortimer a Scott, 2003).

2.3 Struktura komunikace
Pro analyzování komunikace ve třídě slouží komunikační grafy. Zobrazují průběh
interakce ve třídě, v rámci celé vyučovací hodiny. Vždy se pro určitou část identifikuje
dominantní komunikační přístup. Ten je pak v grafu zobrazen tučnou vodorovnou
úsečkou. Její délka závisí na době trvání daného přístupu. V závislosti na tom, jaký je
cíl našeho zkoumání, se můžeme zaměřit na analýzu různých úrovní – makro, mikro
(Lehesvuori et al., 2013).

Obrázek 1: Popis tvorby komunikačního grafu (převzato z (Lehesvuori et al., 2013))
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3. Vzory diskurzu
V komunikaci mezi učitelem a žáky můžeme dále pozorovat, jak je případný
rozhovor strukturován (Šeďová et al., 2012). Pokud se podíváme na situaci
autoritativního/interaktivního nebo dialogického/interaktivního přístupu, můžeme
nalézt charakteristické struktury diskurzu (rozmluvy, dialogu) (Mortimer a Scott,
2003).

3.1 IRE vzor
Tento vzor je ve vyučování obvyklý. Jedná se o takzvanou triadickou interakci,
jelikož komunikace je rozdělena do tří částí učitel – žák – učitel. Označení tohoto
vzoru je tedy IRE, kde I (initiation) zde značí zahájení komunikace, což běžně
znamená, že učitel položí žákovi nějakou otázku. R (response) je část komunikace, ve
které žák na otázku reaguje. Závěrečná část E (evaluation) pak patří učiteli pro
zhodnocení žákovi odpovědi (Mehan 1979 cit. podle (Scott a Mortimer, 2005)).
Mortimer a Scott uvádějí ve své knize příklad IRE vzoru:
„Učitel: Čeho jste si všimli?
Suzanne: Vibrace
Učitel: No, ruka vibrovala, ano. Zvuk. ‟ (překlad vlastní, cit. (Mortimer a Scott,
2003), str. 40)
Rozhovor v ukázce začíná podle IRE vzoru otázkou položenou učitelem.
Následuje krátká odpověď žáka, na kterou učitel reaguje a potvrzuje ji, případně,
pokud se nedozvěděl, co chtěl, pokládá další otázku celé třídě (Mortimer a Scott,
2003).

3.2 IRF vzor
Tento vzor diskurzu se od IRE liší třetí částí komunikace. Namísto závěrečné
hodnotící části se zde setkáváme s tím, že učitel poskytne žákovi zpětnou vazbu, ve
které posoudí žákův pohled na danou věc. Tuto část tedy označujeme jako zpětnou
vazbou F (feedback) (Mortimer a Scott, 2003). Učitel často v rámci zpětné vazby
zopakuje odpověď žáka, která ho napadne ve fázi reakce R, pokud byla správná.
Odpověď nehodnotí, ale pokračuje v další podrobnější otázce, proč si to tak
myslí (Švaříček, 2011). Tento vzor nemusí končit po třetí části, ale může na ni znovu
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navazovat reakce žáka R, na kterou opět učitel poskytuje zpětnou vazbu F a tento
postup se může dále opakovat. Jedná se o rozšiřující případ, který značíme IRFRF-.
Pomocí tohoto přístupu se učitel snaží objevovat žákovy nápady (Mortimer a Scott,
2003).
Učitelé se snaží tuto strukturu zachovávat, což má za následek velké množství
otázek v hodině. V některých případech, pokud žák například odpoví špatně, se však
učitel této struktury nevzdává, ikdyž by se hodilo zareagovat na chybu detailním
výkladem. Což může mít za následek, že žák dané látce příliš neporozumí (Švaříček,
2011).
Tento vzor ve své knize opět Mortimer a Scott uvádějí:
„Učitel: Dobře, pokud říkáte 'ne', zvedněte ruku a řekněte mi, dejte mi příklad,
který by dokazoval výjimku… (myšlenka, že pevné látky jsou tvrdé).
Suzanne: Prášek je pevný, ale můžete ho rozdrtit.
Učitel: Prášek je …?
Suzanne: … pevný, ale pořád ho můžete rozdrtit.
Učitel: Prášky nejsou moc tvrdé, ano, pokud mluvíte o tvrdosti na dotek. ‟
(překlad vlastní, cit. (Mortimer a Scott, 2003), str. 41)

3.3 Vztah mezi vzory diskurzu a komunikačními přístupy
Mezi komunikačními přístupy a vzory diskurzu je vidět určitá spojitost. V rámci
interaktivních přístupů je často využíván jeden ze zmíněných vzorů. V rámci
interaktivního – autoritativního přístupu je využíván vzor IRE. V rámci interaktivního
– dialogického přístupu se pak využívá IRF (IRFRF-) vzoru (Scott a Mortimer, 2005).
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4. Učitelské otázky
Dalším aspektem komunikace mezi žákem a učitelem, jsou otázky. Otázky jsou
nedílnou součástí vyučování. Množství otázek, které učitel během hodiny položí se
pohybuje v řádu desítek až stovek (Gavora, 2007).
Učitelská otázka je založena na principu, že učitel na ni zná odpověď. Funkcí
takovéto otázky je tedy učitelem zjistit, jakou odpověď má samotný žák (Šeďová et
al., 2012). Což vychází i z definice otázky podle P. Gavory: „Otázka je výrok, který
má formu tázací věty. Implikuje, že se někdo chce něco dozvědět. ‟ (Gavora, 2007)
V návaznosti na předchozí struktury, IRF a IRE je právě první část iniciace
zprostředkována otázkou. Tyto struktury se pak dokola opakují (Švaříček, 2011).
S tímto souvisí další funkce otázky, tedy že se učitel snaží pomocí otázek žáka
k odpovědi dovést (Gavora, 2007).

4.1 Klasifikace otázek
Otázky můžeme dělit podle dvou kritérií. První dělení se vztahuje k náročnosti
otázky. Dělení závisí na tom, jakou kognitivní funkci otázka vyžaduje u žáka zapojit
(Gavora, 2007). Tyto kognitivní funkce jsou seřazeny v Bloomově taxonomii.

Obrázek 2: Bloomova taxonomie – seřazení kognitivních
funkcí (převzato a upraveno z (Šeďová et al., 2012))
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Buď učitel zkoumá nižší kognitivní funkce, kam podle Bloomovy taxonomie patří
schopnost zapamatování. Tento typ otázky tedy zkoumá, zda si žák vybaví informace,
které by měl mít v paměti (Švaříček, 2011).
Učitel může otázkou zkoumat i vyšší kognitivní funkce, kam opět dle Bloomovy
taxonomie můžeme zařadit schopnost tvořit, hodnotit, analyzovat, aplikovat nebo
porozumět. Otázka může sice zkoumat zapamatované informace, ale žák s těmito
informacemi musí být schopen nějak nakládat, něž si je pouze vybavit a reprodukovat
(Gavora, 2007).
Ve výuce se převážně vykytují otázky nižší kognitivní náročnosti. Jedná se až o
dvě třetiny z položených otázek. Nejčastěji jde o otázky, kdy učitel zjišťuje, zda si žáci
zapamatovali nové informace (Švaříček, 2011).
Druhé dělení je na otázky otevřené a uzavřené. Uzavřené otázky se ptají na
konkrétní, jedinou správnou, odpověď. Odpovědi jsou často stručné, někdy ve formě
pouze jedné věty. (Gavora, 2007) Učitel tyto odpovědi navíc předem zná. (Švaříček,
2011) Do této skupiny se řadí i vyhledávání jednoduchých informací v textu. (Gavora,
2007)
Otevřené otázky jsou pro žáky náročnější. Musejí nad nimi přemýšlet. Odpověď
není pouze reprodukce zapamatovaného Často na ně není jednoslovná odpověď.
Otevřená otázka začíná nejčastěji slovem Proč. (Gavora, 2007)
V komunikaci převažují uzavřené otázky nad otevřenými. Jedná se až o
tři čtvrtiny ze všech položených otázek. Tento poměr se může lišit v závislosti na
vyučovacím předmětu. Učitelé upřednostňují uzavřené otázky, jelikož jsou jednodušší
na vymyšlení a jejich položení a odpověď zabírají méně času (Švaříček, 2011).

4.2 Čtyři základní typy otázek
Spojením výše zmíněných rozdělení vzniknou čtyři typy otázek:
Uzavřená otázka nižší kognitivní náročnosti
Otázky směřující na dříve naučené a osvojené znalosti. Příklad uzavřené otázky
nižší kognitivní náročnosti:
„U: Jmenuje se. Honzo (na žáka)? Karel?
Ž Honza: Karel Čtvrtý.
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U: Ne čtvrtý, ten už je dávno po smrti. ‟ ((Švaříček, 2011), str. 21)
Uzavřená otázka vyšší kognitivní náročnosti
Otázky nezkoumají pouhou paměť žáka. Je zde snaha o to, aby žák k odpovědi,
která je jediná správná, došel nějakou aplikační cestou. Příklad uzavřené otázky vyšší
kognitivní náročnosti:
„U: Základní význam je ta činnost, takže…? Kde se jedná o činnost?
(pauza, šum ve třídě)
U: A přenesený význam je věc. Takže kde je základní? No, Míšo?
Ž Míša: Při stavbě dálnice.
U: Při stavbě dálnice, ano. ‟ ((Švaříček, 2011), str. 22)
Otevřená otázka nižší kognitivní náročnost
Jedná se o jednoduché otázky, které se mohou opírat i o osobní život žáků. Často
můžou také směřovat k vyjmenování nějakého výčtu prvků. Příklad otevřené otázky
nižší kognitivní náročnosti:
„U: A když řeknu kultura, co vás napadne, co si pod tím pojmem představíte. É, co
byste mně o tom třeba řekli. Já zkusím psát ty vaše myšlenky na tabuli. A možná
sis tím, co vymyslíte budeme trošičku hrát. Jo? Takže, zase všechny ruce nahoru
skoro. (žáci se entuziasticky hlásí) Takže to jsem ráda. Tak, takže, Šimone?
Ž Šimon: Kulturní dům.
U: Kulturní dům. Tak já to budu psát, jak to budete říkat, jo? (zapisuje na tabuli
„kult. dům‟). ‟ ((Švaříček 2011), str. 22)
Otevřená otázka vyšší kognitivní náročnosti
Tyto otázky se ve výuce příliš nevyskytují, avšak patří k těm, které by měly být
ve výuce nejvhodnější, jelikož nejvíce rozvíjí myšlení žáků. Otázky nemají jednu
správnou odpověď (Švaříček, 2011). Žáci se snaží odpovědi samostatně objevovat a
stavět je na zapamatovaných a osvojených znalostech. Žáci do nich také zahrnují své
vlastní zkušenosti a názory (Gavora, 2007). Příklad otevřené otázky vyšší kognitivní
náročnosti:
„U: Máte jít volit, nebo ne?
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Ž Monika: Jak chcem.
Ž Pavel: (ve stejnou chvíli jako Monika.) Měli bysme.
U: Proč? (na Pavla) Proč jo a proč ne? (na třídu)
Ž Pavel: Jo, tak já nevím… ‟ ((Švaříček, 2011), str. 22 - 23)
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5. Dialogické vyučování
Mezi určité cíle dialogického vyučování se řadí například dosáhnout toho, aby se
žáci o probírané učivo zajímali, dokázali o něm diskutovat a byli celkově v hodině
aktivní. Tím, že budou nad danou látkou více přemýšlet jim pomůže dané látce lépe
porozumět (Šeďová, 2015).
Pro dialogické vyučování je z výše zmíněných aspektů typický dialogický interaktivní přístup. V rámci probíhající interakce mají studenti prostor k otázkám a
komentářům různých myšlenek. Je zde také prostor pro diskuzi (Lehesvuori, 2013).
Typické jsou dále otevřené otázky vyšší kognitivní náročnosti. Na tyto otázky
může existovat široké spektrum odpovědí a díky tomu může ve třídě vzniknout diskuze
pro zapojení většiny žáků. Jako další znak dialogického vyučování se uvádí reakce
učitele na odpověď žáka, která by měla hodnotící, ale měla by být pro žáky návodná.
To odpovídá vzoru IRF. Učitel se společně se žáky snaží v rámci tohoto přístupu teorii
zkonstruovat (Šeďová, 2015).
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Analytická část
6. Cíle analýzy
Mezi cíli analýzy byla identifikace aspektů výukové komunikace, uvedených
v teoretické části, ve videozáznamech z hodin fyziky. Odhalit typické komunikační
přístupy, dále se zabývat strukturou rozhovoru a identifikovat vzory diskurzu.
V neposlední řadě se pak zaměřit na typy otázek kladených učitelem.
Z takto analyzovaného materiálu pak jako druhý cíl sestavit typické rysy
komunikace pro jednotlivé pozorované učitele neboli vytvořit určitou zpětnou vazbu
na výuku daného učitele v rámci celé hodiny.
Třetím cílem pak bylo vytvořit výukový materiál pro studenty učitelství fyziky.
Ten je převážně založen na příkladech dialogického způsobu vyučování,
z analyzovaného materiálu. Byly vhodně vytipovány reakce učitelů na odpovědi jejich
žáků a také otázky které v hodině žákům pokládali.

7. Analýza reálné komunikace
7.1 Analyzovaný materiál
Pro analýzu komunikace ve výuce byly zkoumány video a audio nahrávky z hodin
fyziky. Materiál byl získán dvěma způsoby. Jedním zdrojem byly nahrávky
z webových stránek Metodického portálu RVP.CZ (dále jen „portál RVP“)
tzv. virtuální hospitace. Druhým zdrojem pak byly mnou realizované vlastní nahrávky
ve školách.

7.1.1 Nahrávky na webu
Videozáznamy z portálu RVP byly nahrány v rámci projektu KURIKULUM G.
Jednalo se o virtuální hospitace z gymnázií z celé České republiky, ty pak byly v letech
2010 a 2011 postupně zveřejňovány právě na již zmiňovaném portálu RVP (RVP,
2019).
Ze všech možných hospitací byly vybrány právě dvě, které se zabývaly výukou
fyziky. Osobní pohledy učitelů na nahrané hodiny by mohly být již vlivem dlouhého
času zkreslené nebo špatně vybavitelné, a proto tento pohled učitelů nebyl v případě
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virtuálních hospitací zjišťován. Pro popis hodin se tedy vycházelo z informací
z evaluací a autoevaluací uvedených na portálu RVP.
Téma hodiny první virtuální hospitace bylo zaměřené na setrvačnost. Hodinu
vedla vyučující Mgr. Šárka Kvasničková, dále jen Šárka. Vyučující vyžadovala
soustavnou aktivitu svých žáků. Ti v hodině spolupracovali a hojně odpovídaly na její
otázky.

Těmito návodnými otázkami žáci samostatně objevili fyzikální zákon,

konkrétně zákon setrvačnosti, který pak následně i samostatně formulovali. Vyučující
navíc podporovala znalosti získané z jejich vlastních zkušeností (Hospitace RVP,
2019b). Což značí určitý příklon k D/I přístupu Hodina byla navíc prolínána
jednoduchými pokusy (Hospitace RVP, 2019b). Tento přístup by mohl být příkladem
badatelského vyučování, ale za předpokladu, že by se žáci do pokusů sami zapojovali.

Ve druhé zvolené virtuální hospitaci bylo téma hodiny zaměřené na magnetické
pole vodiče s proudem. Vyučující této hodiny byla Mgr. Monika Morávková, dále jen
Monika. Občas se snažila zapojit všechny žáky do skupinové práce. Žáci byli otevření
spolupráci a nebyli příliš ovlivněni přítomností kamer. Vyučující během hodiny
využívala jejich znalosti a zkušenosti (Hospitace RVP, 2019a). Což může opět
evokovat D/I přístup.

7.1.2 Vlastní nahrávky
Mnou realizované nahrávky proběhly na dvou gymnáziích v Praze. Vyučovací
hodina byla zaznamenána na kameru, která byla umístěna v rohu přední části
místnosti, z pohledu učitele nalevo. Vzhledem k většímu prostoru byla pro jistotu
zaznamenávaná i zvuková stopa vyučovací hodiny na diktafon, který byl umístěn
v opačném rohu přední části místnosti.
Od žáků bylo před pořízením videozáznamu nutné získat souhlas se zpracováním
osobních údajů jejich zákonných zástupců, z důvodu natáčení a uchování dat po dobu
tvorby bakalářské práce. Vzor tohoto souhlasu je uveden v příloze práce. Žáci, jejichž
zákonní zástupci s natáčením nesouhlasili, byli samozřejmě umístěni tak, aby je
zařízení nezaznamenávalo.
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V prvním případě natáčení šlo o pátý ročník osmiletého gymnázia. Účastnila jsem
se a nahrávala dvě vyučovací hodiny fyziky. První byla zaměřená na téma síla. Druhá
hodina byla zaměřená na téma gravitační pole.
Vyučující je muž, který má již sedm let praxe z toho 4 roky na ZŠ a tři roky na
gymnáziu, kde působí dosud. Zpětnou vazbu a vlastní reflexi k proběhlým hodinám a
natáčené třídě mi poskytl emailem:
„Řekl bych, že můj přístup k žákům je velmi liberální. Přistupuji k nim jako rovný
k rovným a jsem otevřený kdejaké diskuzi (i když to občas znamená, že se hodně
odchýlíme od tématu). Je jasné, že jsou i žáci, kterým to nevyhovuje, protože je tím na
ně kladena větší zodpovědnost za to, co se bude v hodině dít a jak bude probíhat,
potažmo pak zodpovědnost za jejich vlastní vzdělání. Pokud jde o metody výuky,
snažím se, aby žáci měli možnost na co nejvíce věcí přijít sami - snažím se tedy
používat heuristické metody. Často se děje to, že vedu diskuzi frontálně s celou třídou
a společně se zkoušíme dobrat výsledku. Pokud jde o experimenty, myslím, že mají ve
výuce své důležité místo (obzvlášť ty jednoduché - u složitých pak žáci mnohdy ztrácí
představu o tom, co se vlastně zkoumá) a čas od času se nabádám, že bych měl
experimentovat více. Tuhle konkrétní třídu učím již třetím rokem a náš vztah je skvělý.
Jsou to nejlepší studenti, které jsem kdy učil, a moc fajn lidé. Letos jsem je na začátku
roku provedl základy diferenciálního a integrálního počtu, což teď umožňuje
zdůvodnit a odvodit mnoho zajímavého, co by jinak jen "spadlo z nebe". Musím říct,
že jsem zatím s rozhodnutím učit je zmíněný matematický aparát spokojený. I mě to
takto více baví. S průběhem obou hodin jsem nebyl nijak spokojen. Ta první byla
vyloženě hrozná. Já jsem byl nervózní a sklouzával jsem do toho, že jsem mluvil hodně
sám, studenti byli naopak dost zakřiknutí - čekal jsem, že budou mnohem aktivnější.
Ani ta druhá nebyla úplně ono, i když už to bylo oboje o něco lepší. ‟
Vyučujícího budeme v práci značit pod jménem Karel.
Ve druhém případě se jednalo o první ročník čtyřletého gymnázia. Zúčastnila jsem
se a nahrála jednu vyučovací hodinu fyziky. Hodina byla zaměřená na téma dynamika.
Vyučující je muž, má již téměř 29 let praxe. Zpětnou vazbu a vlastní reflexi
k proběhlé hodině a natáčené třídě mi taktéž poskytl emailem:
„Mám raději diskusi, společné hledání a tak, proto mám často skluz a něco raději
vynechám, nebo proberu okrajově-informativně. ‟
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O nahrávané třídě napsal: „Mám jí od září, jsem tam třídní, vztah mám k ní
pozitivní. Jak se mi jeví? Ve srovnání s osmileťáky jsou na tom hůř, trochu to "dře",
ale ve srovnání se čtyřleťáky mi připadnou, že nejsou marní, snaží se (a to se cení), je
tam pár docela dobrých žáků, celkově ale moc přírodovědně orientovaní nejsou. Je
tam jeden, který se chce zabývat fyzikou i profesionálně. Jsou fajn. ‟
O průběhu hodiny během nahrávání napsal: „V podstatě jsem předpokládal, že to
proběhne tak, jak to proběhlo. Myslím, že nešlo o nějakou abnormálnost. ‟
Vyučujícího budeme v práci značit pod jménem Pavel.

7.2 Ukázky čtyř typických komunikačních přístupů
Nejprve jsem se při analýze nahrávek zabývala komunikačními přístupy.
U každého mnou zkoumaného učitele by se typický komunikační přístup dal odhalit.
Pro některé vyučující je uveden čas z nahrávky, kdy byl daný přístup použit.

7.2.1 Autoritativní – neinteraktivní přístup
Prvním příkladem je autoritativní – neinteraktivní přístup. Ukázka je vybraná
z výuky Moniky.
Ukázka č. 1:
U: Takže začneme důkazem toho magnetického pole v okolí vodiče. Já se pokusím
tady předvést poměrně jednoduchý pokus, který má dokonce svého autora.
V literatuře byste ho našli jako Oerstedův pokus. (píše na tabuli) Přítomnost
magnetického pole v okolí vodičů s proudem, předpokládal dánský fyzik
Oersted už více, už téměř před dvě stě lety. Tvrdí se, že ta myšlenka ho napadla
v roce 1813. On měl ale bohužel smůlu v tom, že v té době znalosti o elektrickém
proudu byly poměrně v plenkách. Chybělo víc jak, bych řekla, půl století
k objevu elektronu a k objevu toho, co je vlastně příčinou elektrického proudu.
Takže Oersted měl svoji vlastní představu toho, co způsobuje elektrický proud.
Bohužel ta představa nebyla správná. Díky tomu on sice tušil, že by tam to
magnetické pole vznikat mělo ale vydedukoval si špatné podmínky. Mimo jiné
předpokládal, že bude vznikat ve velmi tenkých vodičích, a to byl poměrně
špatný předpoklad. Navíc přednášel na vysoké škole, neměl mnoho času, takže
trvalo dlouhých sedm let od toho roku 1813 až do roku 1820, kdy se mu ten jeho
experiment skutečně zdařil a kdy existenci toho magnetického pole prokázal.
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Z ukázky můžeme poznat, že se jedná o monolog vyučující, což tedy značí
neinteraktivní přístup, žáci se zde nijak neprojevují. Pokud se zaměříme, na obsah,
vidíme, že vyučující klade důraz na vědecká fakta a historii daného fyzikálního
pokusu, a sama vše žákům reprodukuje Z těchto důvodů tedy skutečně jde o A/NI
přístup.
Karel: 1. hodina/video1; 2:18 – 4:02
Pavel: 1. hodina/video 1; 6:25 – 7:12

7.2.2 Autoritativní – interaktivní přístup
Druhým

typickým

komunikačním

přístupem

ve

vyučování

je

autoritativní - interaktivní přístup. Ukázka je tentokrát použita z hodiny vyučující
Šárky.
Ukázka č. 2:
(Žaneta na tabuli znázorňuje schéma působících sil na autíčko)
U: Tak a teď, co my na to? Tomáš se hlásí. (Žaneta chce opravit schéma.) Ještě
počkáme Žaneto.
Ž: Ta třecí síla by měla být menší než ta síla toho prstu, protože to autíčko se
pohybuje tím směrem.
U: (přikyvuje) Žaneto? Třecí síla by měla být menší. Kdyby ta síla byla větší než ta
síla prstu, tak co by to znamenalo?
Ž: Že se nebude pohybovat.
U: Že se nebude pohybovat, ba dokonce?
Ž: Pojede zpátky.
U: Že by se mohlo (rukou ukazuje dozadu) pohybovat, kdyby to byla nějaká jiná
síla, by se mohlo pohybovat na druhou stranu. Co ta reakční síla s tou tíhovou
silou?
Ž: Mají být stejný.
U: Stejně velký by měly být.
Narozdíl od první ukázky je zde ihned patrné, že se jedná o interaktivní přístup,
neboť vyučující s žáky komunikuje. Z obsahového hlediska vidíme, že se vyučující
ptá především na vědecké hledisko. Vyučující chce vždy slyšet jednu správnou
odpověď. Žáky k ní navádí jednoduchými otázkami, které daný problém příliš
nerozvádí. Celkově se zde tedy jedná o A/I přístup.
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Karel: 1. hodina/video 2; 0:46 – 1:23
Pavel: 1. hodina/video 2; 7:05- 10:20

7.2.3 Dialogický – neinteraktivní přístup
Třetím komunikačním přístupem je dialogický – neinteraktivní přístup. Ve své
výuce ho použila vyučující Šárka.
Ukázka č. 3:
U: Setrvačnost je tudíž vlastnost tělesa. Není to žádná síla, prosím vás. Vzpomeňte
si, že když jsme poprvé zakreslovali síly, tak jste tady někteří z vás říkali, ale
přece tam ještě působí ta setrvačnost. Takže setrvačnost je vlastnost těles.
Můžeme říct, že je to taková jejich neochota měnit pohybový stav.
Že se jedná o neinteraktivní přístup je opět patrné. Ukázka je pouhý monolog, který
vede vyučující. O dialogický přístup se jedná proto, jelikož Šárka nepoužívá své
myšlenky, ale vyzdvihuje myšlenky žáků (v textu podtrženo). Celkově tedy jde o D/NI
přístup.
Pavel: 1. hodina/video 2; 11:50 – 12:12

7.2.4 Dialogický – interaktivní přístup
Poslední typický komunikační přístup, který nás v rámci této práce zajímá nejvíce
je dialogický – interaktivní přístup. Využila jej vyučující Monika.
Ukázka č. 4:
U: Tak se trošku podívám, co jste nakreslili. Takže, když se tak na to dívám
(obchází třídu), tak jedna z variant je, že předpokládáte, že tam budou vznikat
nějaké obdobné oblouky tomu, co bylo u tohohle vodiče, že se tam vyskytují
takovéhle nějaké obrázky. (kreslí na tabuli) Má někdo ještě nějakou jinou
variantu? Pavel? (jde k Pavlovi) Pavel předpokládá, že by to mohly být takové
čáry (kreslí na tabuli) takže, dejme tomu, jako že paprsky? Že kdybysme to
nakreslili takhle na plochu, že by to byly paprsky?
Ž: No, něco takovýho.
U: No tak to není docela špatná myšlenka, řekla bych, že je asi taková přirozená.
Že by tam mohl vznikat nějaký takový paprsek. Je tam ještě nějaký jiný nápad,
jak by mohly vypadat ty indukční čáry okolo toho vodiče? (pauza) Ne. Všichni
máte takovouhle variantu nějakou?
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(Štěpán se hlásí) Štěpán? (Štěpán jí ukazuje sešit) Stromeček dokonce, Vánoce,
Vánoce dobře. (kreslí návrh na tabuli)
Ž: Když to vezmeme podle toho prvního, podle toho prvního pokusu, co jste nám
ukazovala, tak je to přece logický ten Pavlův návrh, že to bude jako kolmý
k tomu, když tam byl vodič vodorovně stejně s tou střelkou, vy jste pustila proud
a on se vychýlil do kolmé polohy.
U: Vychýlil se do té kolmé polohy. (vrací se k pokusu) On nám tady víceméně
takhle těďkon na chvíli zůstal. Vychýlil se nám do takovéhle polohy.
Ž: No, takže by to mělo být, že to bude jako okolo toho.
U: Takže když mám takhle vodič, tak mi jde takhle magnetická střelka.
Ž: Ne jako kolem toho, že by šla.
U: No jde, takhle šla. Tady mám vodič, to je on ten vodič, to byl tenhlecten plíšek.
a kolmo vedle něj je ta magnetická střelka. Takhle se nám vychýlila.
Ž: No ale, jako že i kolem toho.
U: I kolem. No kolem.
Ž: Ale to se tam blbě namaluje.
U: Ale tak použijte nějaký prostorový obrázek, já jsem se tady taky snažila naznačit,
že ty paprsky leží v rovině kolmé k tomu vodiči, že jo. Nevadí, připojím tedy
zdroj proudu…. (pokračuje v popisu pokusu)
Ž: Ještě to bude v kruzích ne?
U: Dobrý nápad. V kruzích, takže poslední myšlenka ještě, přidávám. Taky zní
zajímavě. Naznačím to takhle, že to máme teda v rovině kolmé k tomu vodiči.
Že by okolo toho byly takhle kruhy.
Na první pohled je patrné, že se jedná o interaktivní přístup. Vyučující se žáky
komunikuje. Pokud se podíváme detailně na obsah této komunikace jde o sbírání
nápadů, které vymýšlejí sami žáci. Nejde o žádná předem naučená fakta.
Zajímavé v této ukázce je, že jeden ze žáků jí pravděpodobně navrhuje správnou
odpověď vyučující tento návrh se žákem sice rozebírá, ale nakonec ho na tabuli
nezakresluje. Kdyby diskuze s tímto žákem pokračovala mohli se případně dobrat ke
správnému výsledku. Může se zdát, že vyučující chce mít na tabuli pouze špatné
odpovědi, aby si žáci uvědomili, že nikdo z nich neodpověděl správně, což se zdá
velmi demotivující. Nakonec je však mezi návrhy přidáno i správné řešení.
Karel: 2. hodina/video 1; 4:12 – 5:35; 9:08 – 9:38
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Pavel: 1. hodina/video 1; 10:50 – 11:57

7.3 Další identifikované vzory komunikace
V této kapitole zajdeme v rozboru komunikace ještě více do hloubky, zajímá nás
prolínání různých komunikačních přístupů a identifikace zajímavých komunikačních
jevů.

7.3.1 Kombinace komunikačních přístupů
Z teorie víme, že se v hodině nevyskytuje jeden komunikační přístup, ve výuce
dochází k jejich střídání navzájem. Pro rozbor použití více komunikačních přístupů
zvolíme ukázku z hodiny Šárky.
Ukázka č. 5:
Žáci mají za úkol zapsat, co se jim vybaví, když se řekne síla, jaké síly se jim vybaví
a jaké mají ty síly účinky. Po samostatné práci konzultují své nápady se
spolužákem v lavici.
U: Předpokládám, že jste si stihli sdělit všechno co jste napsali. Teď bych
poprosila abyste, tak jak bude za potřebí. Abyste mi řekli to nejdůležitější, co
máte zapsáno, abychom si to tady zapsali na tabuli. Uděláme takový snos
vašich myšlenek na tabuli. Tak prosím, co máte? Emo, co vy třeba?
Ž: Takže síla je fyzikální veličina, která má pohybový nebo deformační účinek.
U: Pohybový nebo deformační účinek. Tak to je taková už definice, tak můžu
napsat účinek pohybový deformační? Co my na to ostatní?
Ž: (odpovídá celá třída) Ano.
U: Výborně. (píše na tabuli) Tak co ještě máte? Něco, co určitě by mělo na té
tabuli být. Vojto?
Ž: Že vždycky je nějaká reakční síla. Že na každou sílu je nějaká reakce.
U: (přikyvuje a píše na tabuli) Ještě něco by mělo být na té tabuli?
Ž: Že dělíme síly na dotykové a nedotykové.
U: Rozumíme tomu, co říká Tereza? Chápeme to? Jak tomu rozumíte Davide?
Ž: No ta dotyková, to je vlastně, na kterou působím třeba prstem, nebo tak. A ta
nedotyková, to je třeba gravitační, magnetická.
U: A ta působí čím? Jak působí?
Ž: No polem.
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U: (přikyvuje) Pomocí pole. Dobře, tak napíšu dotyk, pole, kontra. Dobře, ještě
něco? Můžeme jenom jmenovat.
Ž: Je to vektorová veličina ještě.
U: Vektorová veličina. Výborně. Co to říká Dan, že je to vektorová veličina? Co
to znamená?
Ž: Že ty síly mezi sebou můžeme sčítat. Mají směr.
U: Mají směr. A mají? (naznačuje rukama)
Ž: Délku.
U: Tak asi neříkáme, působila síla délky pět newtonů, ale mají?
Ž: Velikost.
U: Mají velikost. Dobře, tak máme k tomu nějakou otázku? Je něco, co si myslíte,
že by měla nějaká otázka tady zaznít? Kterou bychom měli napsat? Nebo ne?
vůbec?
Ze začátku této ukázky se zdá, že se jedná o D/I přístup. Vyučující chce od žáků
„snos‟ myšlenek, tento úkol je však nižší kognitivní náročnosti, stačí si pouze vybavit
zapamatovaná fakta směřuje to tedy k A/I přístupu. V průběhu se pak ještě doptává
otázkami typu Co ještě máte? Ještě něco by tam mělo být? apod. nečeká předem
konkrétní odpovědi a otázka je tedy otevřená. To vše je typické pro D/I přístup. Dále
pak opět používá A/I přístup, ten je v textu tučně podtržen.
Otázka Co my na to? ve své podstatě znamená otázku Souhlasíte?, která nedává
možnost vyjádřit obšírnější názor, jedná se o uzavřenou otázku a můžeme díky tomu
identifikovat A/I přístup. Toto konkrétní vyjádření však do určité míry nabízí širší
možnosti rekce, nenavádí pouze k jednoduchému ano/ne, takže i v tomto případě
můžeme identifikovat snahu o začlenění dialogu. Také později můžeme narazit na
otázku Jak tomu rozumíte Davide?, která možná nahrazuje typické: Rozumíte tomu?
Je vám to jasné? Tato otázka vyučující, opět umožňuje vyjádřit vlastní pochopení
žáka.
Na závěr ukázky opět přechází k A/I přístupu, jelikož na otázku Co to je vektorová
veličina? naznačuje odpověď rukama, jedná se o otázku uzavřenou nižší kognitivní
náročnosti.
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Z této ukázky a také z ukázky č. 2 si můžeme povšimnout, že vyučující Šárka
používá často kombinovaný interaktivní přístup. Začíná dialogickým přístupem a
postupně se ještě autoritativně doptává na konkrétní znalosti (viz závěr ukázky).

7.3.2 Porovnávání výsledku pokusu s představami žáků
Další zajímavý příklad komunikace nalezneme v ukázce z hodiny vyučující
Moniky. Jedná se o komunikaci, která proběhla po fyzikálním pokusu. Vyučující
ukazuje výsledek pokusu a porovnává jej s navrhnutými výsledky od žáků, které se
objevily v ukázce
Ukázka č. 6:
(Vyučující prochází třídou a ukazuje žákům výsledek pokusu)
U: Obrázek není úplně ideální, protože ty proudy nejsou dostatečné, ale myslím
si, že rozhodně z těch čtyřech našich obrázků, co máme na tabuli.
Ž: Jsou tam kruhy.
U: Ano, jsou tam kruhy. Zejména v té oblasti blízko toho otvoru, kde byl ten vodič
se můžete podívat, že tam skutečně ty piliny se stáčejí do obloučku a ty
kroužky, byť nejsou teda spojité, tak tam ten náznak kroužků je. Takže pokud
jste si, doufám že jste si nekreslili ty ostatní obrázky. Většinou tam ten svůj
špatný (zdůrazňuje) předpoklad bohužel máte. Takže si můžeme zakreslit
v podstatě ten poslední obrázek.
Ve výkladu využívá obrázky, které byly zakresleny na tabuli jako možné výsledky
pokusu, tyto výsledky žáci sami navrhli. Vyučující bere tyto návrhy v potaz. Jeden
z nich je správný a zahrnuje ho i do svého výkladu. Tímto usuzujeme, že se jedná o
D/NI přístup i když jí do výkladu vstupuje žák, nepovažujeme to za interaktivní,
jelikož pouze doplňuje větu, kterou vyučující chtěla sama říct.
Zajímavé na této ukázce, jak vyučující pracuje s ostatními návrhy výsledků.
Zdůrazňuje, že většina studentů má jistě špatný návrh v sešitě. Může to na některé žáky
působit demotivačně, jelikož tím shazuje jejich odpovědi. Ti si pro příště rozmyslí, zda
nějakou svoji představu vůbec řeknou.

7.3.3 Přechod od dialogického k autoritativnímu přístupu
Další potvrzení teorie nalezneme ve výuce Šárky. Víme, že pro dialogické
vyučování neboli pro D/I komunikační přístup jsou typické otevřené otázky vyšší
kognitivní náročnosti. V rámci hodiny vyučující Šárky často dochází k položení
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otázek, které se takto jeví, avšak dle odpovědi žáků se přístup v dané chvíli jeví spíše
jako A/I. Příklad této komunikace je v následující ukázce.
Ukázka č. 7:
U: Co se stane, když tam ta třecí síla vůbec nebude? To znamená žádná třecí síla
nebude. Bude to dokonale hladký povrch bez tření. Co se stane s tím autíčkem.
Každý sám v hlavě zformuluje, pokud třecí síla nebude na autíčko působit,
nebo na vozíček, potom… (žáci píší)
Tak všichni jste zformulovali? Je tady někdo, kdo nedokázal zformulovat?
Všichni něco máte? (třída mlčí; vyučující se chce podívat do sešitu jedné
žákyni.) Nemám se dívat? Dobře. Tak, chce nám někdo přečíst, co
zformuloval? Nikdo? Emo?
Ž: Pokud na autíčko nebude žádná třecí…
U: Nahlas ještě jednou, aby Vás slyšela i Iveta vzadu támhle
Ž: Pokud na autíčko nebude žádná třecí síla působit, autíčko pojede pořád dál
U: Autíčko pojede pořád dál. Neboli, autíčko se nikdy?
Ž: Nezastaví.
U: Nezastaví. Jakým pohybem se bude pohybovat?
Ž: Rovnoměrným.
U: Rovnoměrným.
Ž: Přímočarým.
U: Přímočarým. Výborně.
Z otázky se opravdu zdá, že vyučující dává prostor pro myšlenky a představy
žáků. To tedy skutečně evokuje D/I přístup, ovšem po zpracování odpovědi všemi žáky
se ptá pouze jedné žákyně. Ostatních žáků se již nedotazuje. Vyučující totiž dostane
správnou odpověď, kterou od začátku očekává, což směřuje k A/I přístupu.
Tento jev se vyskytuje i ve výuce Moniky.
Ukázka č. 8:
U: Kdybychom se chtěli přesvědčit o tom, jak ty indukční čáry vypadají a že měl
Pavel pravdu a nakreslil to dobře. Jakým způsobem bychom si je mohli ty
indukční čáry zobrazit?
Ž: Můžeme použít třeba nějaké, z brusky, třeba když použijeme, když vezmem
nějakou látku, která je přitahována magnetem
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U: Feromagnetickou látku, nejlépe železo.
U: Nejlépe železo.
Ž: A uděláme železné piliny. A vložíme do nich ten magnet, tak uvidíme, jak je
přitahován.
U: (Bere pomůcky na pokus) Máme tyčový magnet. Piliny. Jsem předpokládala,
že to Honza řekne.
Přesto, že se ptá dialogicky. Směřuje k jedné správné odpovědi, kterou očekávala.
To potvrzují i její připravené pomůcky pro experiment.

7.4 Reakce učitelů
V této kapitole se budeme zkoumat, jak učitel reaguje na odpovědi žáků, jak
správné, tak chybné. Případně, jak reaguje na jejich otázky během hodiny. Vzhledem
k tomu, že se jedná o určitou interakci mezi žákem a učitelem, můžeme v rozhovoru
zkoumat také vzory diskurzu.

7.4.1 Vzory diskurzu v reálné komunikaci
Nejprve se tedy budeme dívat na rozhovor z hlediska struktury. Budeme
pozorovat, zda se u některých učitelů vyskytují náznaky IRF či IRE vzoru. Náznaky
typických rysů IRF vzoru se vyskytují ve výuce Šárky, mohli jsme si jich všimnout již
v předchozích ukázkách č. 5 a 7. Přepis části komunikace z ukázky č. 7, kde je tento
jev patrný však přepíšu pro názornost ještě v následující ukázce.
Ukázka č. 9:
Ž: Pokud na autíčko nebude žádná třecí síla působit, autíčko pojede pořád dál
U: Autíčko pojede pořád dál. Neboli, autíčko se nikdy?
Ž: Nezastaví.
U: Nezastaví. Jakým pohybem se bude pohybovat?
Ž: Rovnoměrným.
U: Rovnoměrným.
Ž: Přímočarým.
U: Přímočarým. Výborně.
Jak již bylo zmíněno, v ukázce se můžeme setkat z IRF vzorem. Rozhovor lze
tedy lze dělit do tří části. Iniciace – Jakým pohybem se bude pohybovat? Reakce –
Rovnoměrným. Zpětná vazba – Rovnoměrným. Z teorie opět víme, že pro tento vzor je
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typické, v rámci zpětné vazby, opakování odpovědi žáka bez hodnocení. Z přepsané
komunikace se zdá, že vyučující tento vzor opravdu používá. Nemůžeme si tím být
však stoprocentně jisti, jelikož, v této části hodiny není vyučující vidět na nahrávce.
Mohla tedy nastat i situace, kdy by na žáky reagovala nějakou neverbální hodnotící
formou, např. přikyvování.
V závěru ukázky se pak setkáváme opravdu se vzorem IRE, kdy vyučující hodnotí
odpověď jako výbornou.

7.4.2 Reakce na otázky žáků
Během hodiny se může vyskytnout chvíle, kdy nepokládá otázky pouze učitel, ale
na základě zájmu i samotní žáci. Zde je důležité, jak učitel zareaguje, aby daný zájem
žáků podpořil. Učitel Karel na ně ve své výuce reaguje a ve svých hodinách je vítá.
V rámci odpovědi jim často přizpůsobuje výklad. Příklad takové komunikace je
uveden v následující ukázkách.
Ukázka č. 10:
Ž: Tenhle bod se s časem mění ale, ne?
U: No, my budeme zatím uvažovat stacionární případ, ale je jasné, že to otáčení,
otáčení těch těles hraje roli. Ve skutečnosti třeba v naší sluneční soustavě,
kdybych, kdybych bral, kdybych se teď podíval na naší sluneční soustavu, tak
dvě nejdůležitější tělesa jsou tam určitě Slunce a pak největší hmotnost má
která planeta? No?
Ž: Jupiter
U: Jupiter. Jo? Takže pro to gravitační působení je nejdůležitější Jupiter. Takže se
to dá jakoby… Nejlepší je to prostě vztahovat k tomu Jupiteru. A nicméně musí
se počítat s tím, že to není tak, že by tam slunce bylo připíchnutý a ostatní
planety, třeba ten Jupiter obíhaly kolem něj. Ale, že se vlastně otáčí kolem
společného středu. Takže se tam musí ještě pak započítat nějaká ta jakoby
odstředivá síla tohohle toho pohybu. Jo? Protože jinak by nedávalo smysl, proč
těch vibračních bodů existuje ve skutečnosti pět.
Ukázka č. 11:
U: Dynamis znamená řecky síla, takže ústřední pojem pro nás bude síla. Kdybyste
se mě chtěli zeptat co to vlastně síla je, tak vám to úplně nepovím, jo?
Ž: Co to je síla?
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U: No dobrá otázka Jakube, co to je síla? To je vždycky těžký, vždycky těžký,
když člověk zavádí nějaký takovýhle základní pojmy, tak vůbec jako prostě
popsat co to je. Proto ji budeme popisovat pomocí jako nějakých těch jejích
vlastností.

8. Analýza komunikace jednotlivých vyučujících - zpětná
vazba
Vzhledem ke kvalitnějším záznamům z virtuálních hospitací, oproti mnou
pořízeným, jsem se rozhodla vytvořit zpětnou vazbu vyučujícím těchto hodin. V této
kapitole jsou tedy podrobně zpracovány komunikace vyučujících Šárky a Moniky. Na
vyučující se díváme ze dvou úhlů pohledu. prvním z nich je porovnání použitých
přístupů v hodině. Druhým je pak pohled na typické rysy komunikace pro danou
vyučující.
Pro analýzu bylo potřeba nejprve projít celou vyučovací hodinu a určit pro
jednotlivé časové úseky jaký komunikační přístup vyučující v danou chvíli použila.
Z těchto údajů jsem pak získala procentuální zastoupení a sestavila jsem komunikační
grafy který byl použit ve studii (Lehesvuori et al., 2013).

8.1 Vyučující Šárka – zpětná vazba
První vyučující, pro kterou jsem vytvořila zpětnou vazbu byla Šárka. Jak již bylo
zmíněno, nejprve byl sestrojen komunikační graf, pro celou její vyučovací hodinu.

Obrázek 3: Komunikační graf pro výuku Šárky – Analýza vyučovací hodiny
z hlediska typů komunikačních přístupů. V některých případech se komunikační
přístupy prolínaly – vyznačeno tečkovaně
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V grafu si můžeme všimnout, že vyučující až na kombinaci D/I&NI použila
všechny komunikační přístupy a jejich kombinace. Kombinovala také v rámci
interaktivního přístupu autoritativní a dialogický přístup. To nastávalo ve chvíli, kdy
se ptala nějakou otázkou, která působila dialogicky, ale čekala jednu konkrétní
odpověď. Takový příklad komunikace uvádím v ukázce č. 5.
Dále můžeme v grafu pozorovat, že se vyučující používá především autoritativní
přístup, ať už se jedná o interaktivní či neinteraktivní. Přehlednější rozdělení je u
vedeno v následujícím grafu.

dialogický
19%

neinteraktivní
42%
interaktivní
58%

autoritativní
81%

Obrázek 4: Procentuální zastoupení dimenzí komunikace ve
výuce – 100 % odpovídá celkovému času výuky.
Z grafu na obr. 4 vidíme, že vyučující většinu hodiny využívá autoritativní přístup,
na druhou stranu ve druhém rozdělení se přiklání k interaktivním přístupům. Pokud
vyučující používá dialogický přístup, jedná se většinou o D/I přístup. To lze
vypozorovat ve srovnání s následujícím grafem.
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Obrázek 5: Procentuální zastoupení komunikačních přístupů ve výuce – 100 %
odpovídá celkovému času výuky.
30

45%

V grafu na obr. 5 je zobrazeno zastoupení čtyř typických komunikačních přístupů.
Pozorujeme, že pokud učitel využívá dialogický přístup, většinou se skutečně jedná o
D/I, což je pozitivní výsledek, vzhledem k výskytu dialogického vyučování ve výuce
fyziky. Na druhou stranu v porovnání s využitím autoritativních přístupů, je toto
množství minimální.
Nejvíce využívaný přístup je zde využíván A/I.

8.1.1 Typické rysy ve výuce
Pokud chce Šárka ve výuce využít D/I přístup, dosáhne jej využitím
brainstormingu. Příklad komunikace, kde je tohoto využito je v ukázce č. 5. Vyučující
chce znát myšlenky žáků.
Struktura jejích dialogů s žáky je podle IRE vzoru, ten je naznačen opět v ukázce
č. 5. Vyučující totiž odpovědi žáků hodnotí.
Posledním typickým rysem je přechod od D/I k A/I přístupu. Šárka položí otázku
otevřenou vyšší kognitivní příp. nižší kognitivní náročnosti, ale nakonec se otázka jeví
jako uzavřená a má blíže k A/I přístupu. Příklad takové komunikace je v ukázce č. 7.

8.2 Vyučující Monika – zpětná vazba
Druhou vyučující, pro kterou jsem vytvořila zpětnou vazbu byla Monika. Opět
byl jako první sestaven graf, pro představu o průběhu vyučovací hodiny.

Obrázek 6: Komunikační graf pro výuku Moniky – Analýza vyučovací hodiny
z hlediska typů komunikačních přístupů.
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Vyučující Monika opět použila všechny komunikační přístupy až na D/I&NI. Na
první pohled je patrné, že na rozdíl od Šárky je hojně zastoupen A/NI přístup. V ukázce
č.1 je příklad tohoto přístupu, jak jej v hodině Monika využila. Dále je vidět, že má
mnohem větší zastoupení přístup D/NI, což už má k dialogickému vyučování o něco
blíže.

dialogický
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neinteraktivní
45%
55%

autoritativní
64%

Obrázek 7: Procentuální zastoupení dimenzí komunikace ve
výuce – 100 % odpovídá celkovému času výuky.

V grafu na obr. 5 je opět vidět základní rozdělení do dvou škál. Jak jsme již dříve
zjistili, Monika má ve výuce dialogický přístup skutečně více zastoupený než Šárka,
ovšem není to většina. Tak tomu je i v případě druhého rozdělení, neinteraktivní
přístup zde převažuje nad interaktivním. Kombinaci těchto výsledků můžeme opět
pozorovat v následujícím grafu.
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Obrázek 8: Procentuální zastoupení komunikačních přístupů ve výuce – 100 %
odpovídá celkovému času výuky.
Z grafu je vidět, že pokud používala vyučující dialogický přístup, jednalo se o D/I.
Avšak převažující přístup je zde opět A/NI, jak jsme mohli vypozorovat i
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z komunikačního grafu. Tento fakt opět nepodporuje vysoké zastoupení dialogického
vyučování ve výuce.

8.2.1 Typické rysy ve výuce
Monika zařazuje D/I přístup stejně jako Šárka pomocí brainstormingu. Příklad
z hodiny je v ukázce č. 4, ve které sbírá nápady žáků.
Dalším rysem, který mají obě vyučující společný je přechod od D/I k A/I přístupu.
Monika se ptá na otázku otevřeně, ale odpověď je pouze jedna a Monika ji i přímo
očekává, příkladem této komunikace je ukázka č. 8.
Poslední zajímavý rys v její výuce je práce se špatnou odpovědí, jak je naznačeno
v ukázce č. 4. Vyučující chce schválně do výuky zařazovat chybné fyzikální představy,
aby je mohli společně vyvracet a aby se z nich žáci učili.

8.3 Využití komunikačních přístupů souhrnně všemi vyučujícími
Do následujícího grafu jsem zahrnula všechny pozorované učitele. Zajímá nás, jak
si vede širší vzorek učitelů fyziky s použitím dialogického vyučování ve výuce fyziky.
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Obrázek 9: Procentuální zastoupení komunikačních přístupů souhrnně pro všechny
vyučující – 100 % odpovídá celkovému času výuky.
Můžeme si všimnout, že rozdělení komunikačních přístupů se po přidání dalších
učitelů neliší. Opět je zde nejvíce zastoupen A/NI přístup, ten zaujímá až padesát
procent času v hodině. Nejméně je zde pak zastoupen D/I přístup, který byl i u výše
zmíněných učitelek použit opravdu výjimečně.
Pokud se podíváme na interaktivní přístupy, jasně zde převažuje A/I přístup nad
D/I. D/I přístup uplatňovali učitelé v pouhé jedné desetině výuky.
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9. Výukový materiál pro studenty učitelství fyziky
V následující kapitole jsem sestavila návrh výukového materiálu pro studenty
učitelství fyziky, díky kterému by se měli blíže seznámit a porozumět principu
dialogického vyučování.
V materiálu je popsaná základní teorie dané problematiky. Na této teorii jsou
pak postaveny jednotlivé úkoly. Studenti mají především za úkol identifikovat
v uvedených ukázkách aspekty výukové komunikace a diskutovat o složitějších
situacích, které se ve výuce mohou vyskytnout.

DIALOGICKÉ VYUČOVÁNÍ – VÝUKOVÝ MATERIÁL
ÚKOL Č.1 - Co je to podle vás dialog? Co si pod tím představujete?
Možné přístupy a náhledy na dialog, které se vyskytly v historii, jsou uvedeny na
konci materiálu.

Co je to dialogické vyučování?
Podněcuje žáky ke komunikaci. Žáci jsou tím pádem v hodině aktivní, o látce
diskutují a více se o ni zajímají.

Komunikační přístupy
Komunikaci mezi učitelem a žákem dělíme do dvou škál komunikačních přístupů.
První škála je dělena na interaktivní a neinteraktivní přístup. V tomto případě závisí,
na tom, zda probíhá nějaká interakce mezi učitelem a žákem. Druhé škála je pak dělena
na autoritativní a dialogický přístup, zde hraje roli vědecké hledisko. V autoritativním
je předáváno učitelem v dialogickém je vystavěno na myšlenkách a názorech žáků.
Propojením těchto dvou škál nám vzniknou čtyři typické komunikační přístupy.
autoritativní

A/I

A/NI
neinteraktivní

interaktivní

D/I

D/NI

dialogický

Pro dialogické vyučování je typický D/I přístup.
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Ukázky čtyř typických komunikačních přístupů:
Autoritativní – neinteraktivní
▷ přednáška, monolog učitele
Ukázka č.1:
Učitel: Takže tady vidíme model molekuly vodíku. Molekula vodíku má dva atomy
s kovalentní vazbou, kterou tvoří dvojice elektronů…

Autoritativní – interaktivní
▷ rutinní sled otázek a odpovědí
Ukázka č.2:
Učitel: Co znamená velké E v této rovnici?
Žák: Výkon?
Učitel: Ne, to znamená energii! A co U…?

Dialogické – neinteraktivní
▷ přednáška, do které učitel vkládá myšlenky a názory žáků
Ukázka č.3:
Učitel: Dochází k přeměně na jiný druh energie. Jak říkáte, například akustické,
gravitační, a dalších, které jste všechny správně jmenovali.

Dialogické – interaktivní
▷ Učitel nastíní problém, žáci pak reagují vlastními názory a myšlenkami.
Ukázka č.4:
Učitel: Dokážete vysvětlit, proč obal pod tlakem praskne?
První žák: Není to něco jako, když dáte pod vodu plastovou láhev, v které je
vzduch, a pod vodou se zmáčkne, protože je tam tlak?
Učitel: A víš, proč se to stane, dokážeš to ještě rozvést?
Druhý žák: No…protože…už nevím.
Učitel: To nevadí. Vyjasníme si to během hodiny…

35

ÚKOL Č.2
Určete, o který z výše zmíněných komunikačních přístupů se jedná v následujících
ukázkách.
Ukázka č.5:
U: Přítomnost magnetického pole v okolí vodičů s proudem, předpokládal dánský
fyzik Oersted už více, už téměř před dvě stě lety. Tvrdí se, že ta myšlenka ho
napadla v roce 1813. On měl ale bohužel smůlu v tom, že v té době znalosti o
elektrickém proudu byly poměrně v plenkách.

Ukázka č. 8:
U: Je tam ještě nějaký jiný nápad, jak by mohly vypadat ty indukční čáry okolo
toho vodiče? (pauza) Ne. Všichni máte takovouhle variantu nějakou?
(Štěpán se hlásí) Štěpán? (Štěpán jí ukazuje sešit) Stromeček dokonce, Vánoce,
Vánoce dobře. (kreslí návrh na tabuli)
Ž: Když to vezmeme podle toho prvního, podle toho prvního pokusu, co jste nám
ukazovala, tak je to přece logický ten Pavlův návrh, že to bude jako kolmý
k tomu, když tam byl vodič vodorovně stejně s tou střelkou, vy jste pustila proud
a on se vychýlil do kolmé polohy.
U: Vychýlil se do té kolmé polohy. (vrací se k pokusu) On nám tady víceméně
takhle těďkon na chvíli zůstal. Vychýlil se nám do takovéhle polohy.
Ž: No, takže by to mělo být, že to bude jako okolo toho.

Ukázka č.6:
U: Kdyby ta síla byla větší než ta síla prstu, tak co by to znamenalo?
Ž: Že se nebude pohybovat.
U: Že se nebude pohybovat, ba dokonce?
Ž: Pojede zpátky.
U: Že by se mohlo (rukou ukazuje dozadu) pohybovat, kdyby to byla nějaká jiná
síla, by se mohlo pohybovat na druhou stranu. Co ta reakční síla s tou tíhovou
silou?
Ž: Mají být stejný.
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Ukázka č. 9:
U: Tak co ještě máte? Něco, co určitě by mělo na té tabuli být. Vojto?
Ž: Že vždycky je nějaká reakční síla. Že na každou sílu je nějaká reakce.
U: (přikyvuje a píše na tabuli) Ještě něco by mělo být na té tabuli?
Ž: Že dělíme síly na dotykové a nedotykové.
U: Rozumíme tomu, co říká Tereza? Chápeme to? Jak tomu rozumíte Davide?

Ukázka č. 7:
U: Vzpomeňte si, že když jsme poprvé zakreslovali síly, tak jste tady někteří z vás
říkali, ale přece tam ještě působí ta setrvačnost. Takže setrvačnost je vlastnost těles.

Ukázka č. 10:
U: Autíčko pojede pořád dál. Neboli, autíčko se nikdy?
Ž: Nezastaví.
U: Nezastaví. Jakým pohybem se bude pohybovat?
Ž: Rovnoměrným.
U: Rovnoměrným.
Ž: Přímočarým.
U: Přímočarým. Výborně

ÚKOL Č.3
A) Jmenujte činnosti, kterým koná učitel, aby dosáhnul daných komunikačních
přístupů dosáhnout.

B) Jmenujte typické činnosti žáků v průběhu jednotlivých komunikačních přístupů.
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ÚKOL Č.4 - Zajímavé ukázky komunikace
A) V následující ukázce je kombinace více přístupů. Dokážete identifikovat, co je
dialogické a co není? Pozn.: Něco se jako dialogické může pouze jevit.
Ukázka č. 11:
U: Kdybychom se chtěli přesvědčit o tom, jak ty indukční čáry vypadají a že měl
Pavel pravdu a nakreslil to dobře. Jakým způsobem bychom si je mohli ty
indukční čáry zobrazit?
Ž: Můžeme použít třeba nějaké, z brusky, třeba když použijeme, když vezmem
nějakou látku, která je přitahována magnetem
U: Feromagnetickou látku, nejlépe železo.
U: Nejlépe železo.
Ž: A uděláme železné piliny. A vložíme do nich ten magnet, tak uvidíme, jak je
přitahován.
U: (Bere pomůcky na pokus) Máme tyčový magnet. Piliny. Jsem předpokládala,
že to Honza řekne.

B) V následující ukázce se zaměřte na podtrženou otázku položenou učitelem.
Ukázka č. 12:
Ž: Takže síla je fyzikální veličina, která má pohybový nebo deformační účinek.
U: Pohybový nebo deformační účinek. Tak to je taková už definice, tak můžu
napsat účinek pohybový deformační? Co my na to ostatní?
Ž: (odpovídá celá třída) Ano.
U: Výborně. (píše na tabuli) Tak co ještě máte? Něco, co určitě by mělo na té
tabuli být. Vojto?
Otázka by se dala formulovat i jinak např.: Souhlasíte? Která z těchto dvou
možností vede žáky více k vlastní formulaci názoru?
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3.) Další aspekty komunikace ve výuce

Otázky
Učitel ve výuce také pokládá otázky. Ty dělíme opět do dvou škál. První škála je
na otázky otevřené a uzavřené. Tedy zda je otázka rozvíjející nebo má jednu stručnou
odpověď. Druhé dělení je na otázky vyšší kognitivní náročnosti a nižší kognitivní
náročnosti. Je založeno na tom, na jaké kognitivní funkce je otázka směřována.
Vyšší kognitivní funkce – tvořit, aplikovat, porozumět, …
Nižší kognitivní funkce – zapamatovat
ÚKOL Č.5
V následujících ukázkách určete, jaký typy učitelských otázek byly použity.
Ukázka č. 13:
U: Předpokládám, že jste si stihli sdělit všechno co jste napsali. Teď bych poprosila
abyste, tak jak bude za potřebí. Abyste mi řekli to nejdůležitější, co máte
zapsáno, abychom si to tady zapsali na tabuli. Uděláme takový snos vašich
myšlenek na tabuli. Tak prosím, co máte?
Ukázka č. 14:
U: Kdybychom se chtěli přesvědčit o tom, jak ty indukční čáry vypadají a že měl
Pavel pravdu a nakreslil to dobře. Jakým způsobem bychom si je mohli ty
indukční čáry zobrazit?

Vzory diskurzu
Pokud probíhá interakce mezi učitelem a žákem, rozhovor může mít strukturu
jednoho ze dvou vzorů. IRE vzor nastává ve chvíli, kdy učitel reaguje na odpovědi
žáků hodnotící formou. IRF vzor nastává, pokud učitel poskytuje zpětnou vazbu,
kterou se může zajímat, proč si to daný žák takto myslí. První fáze iniciace (I) - učitel
pokládá otázku. Druhá fáze reflexe (R) – odpověď žáka. Třetí fáze reakce učitele (E/F)
tou se liší právě výše zmíněné vzory.

39

ÚKOL Č.6
V následujících ukázkách určete, jakou strukturu má komunikace mezi žákem a
učitelem. IRF/IRE
Ukázka č. 15:
U: Dobře, ještě něco? Můžeme jenom jmenovat.
Ž: Je to vektorová veličina ještě.
U: Vektorová veličina. Výborně.
Ukázka č. 16:
U: Neboli, autíčko se nikdy?
Ž: Nezastaví.
U: Nezastaví. Jakým pohybem se bude pohybovat?
Ž: Rovnoměrným.
U: Rovnoměrným.
Ukázka č. 17:
U: A ta působí čím? Jak působí?
Ž: No polem.
U: (přikyvuje) Pomocí pole. Dobře, tak napíšu dotyk, pole, kontra.
ŘEŠENÍ:
Úkol č.1: Tabulka 2: Dialog z historického hlediska (Lefstein a Snell, 2014)
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Úkol č.2: A/NI; D/I; A/I; D/I; D/NI; A/I
Úkol č.3:
A) Tabulka 3: Činnosti učitele během daného přístupu (Lehesvuori a Viiri, 2015)

B) např.: D/I – produkují vlastní názory a myšlenky, diskutují
A/I – vybavují si zapamatované informace
Úkol č.4:
A) Vyučující začíná dialogicky, zajímají ji nápady žáků. Jedná se o otevřenou otázku
vyšší kognitivní náročnosti, která je typická pro dialogický přístup. Vyučující však ví,
co chce slyšet za odpověď, jedná se tedy o uzavřenou otázku a jedná se spíše o
A/I přístup.
B) Na otázku Souhlasíte? opravdu nejde rozvíjet odpovědi žáků. Odpovědi jsou pouze
možné ano/ne. Otázkou Co my na to? odpovědi žáků můžeme více rozvinout.
Úkol č.5: Otevřená otázka nižší kognitivní náročnosti; Otevřená otázka vyšší
kognitivní.
Úkol č.6: IRE – vyskytuje se zde hodnotící odpověď učitele, IRF – učitel odpověď
rozvíjí, nedává hodnotící zpětnou vazbu, IRE – vyskytuje se zde hodnotící zpětná
vazba (vyučující přikyvuje)
Literatura:
Ukázky č. 1 – 4 byly převzaty z (Lehesvuori a Viiri, 2015)
Ukázky č. 5 – 17 byly převzaty z bakalářské práce Kláry Otáhalové
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Závěr
Tato bakalářská práce se věnovala komunikaci mezi učitelem a žákem ve výuce
fyziky. Pro analýzu komunikace jsem pořídila videozáznamy tří hodin fyziky. Tyto
záznamy mi byly společně s virtuálními hospitacemi zdroji pro analýzu komunikace.
Na základě znalostí z teoretické části jsem v těchto záznamech analyzovala čtyři
typické komunikační přístupy (A/I, D/I, A/NI, D/NI), které se vyskytovaly u všech
učitelů. Dále jsem identifikovala i jejich kombinace.
Pro dvě vyučující jsem vytvořila podrobnou zpětnou vazbu a v rámci ní sestavila
grafy ve kterých je zobrazeno procentuální zastoupení různých komunikačních
přístupů.
Pro tyto vyučující bylo typické, že začínali D/I přístupem ale postupně přešly
k A/I přístupu, jelikož se doptávaly k přesnému získání odpovědi. Pokud chtěly obě
vyučující použít D/I přístup, bylo to ve formě brainstormingu. Vyučující Monika do
něj zahrnovala i chybné nápady žáků, aby se žáci mohli následně ze svých chyb poučit.
Obě vyučující využívaly nejvíce autoritativní přístupy. Vyučující Šárka to
podporovala například používáním IRF vzoru. Monika pak měla dlouhé pasáže A/NI
přístupu.
Využití dialogického přístupu pro tyto vyučující společně, bylo průměrně zhruba
ve čtvrtině času výuky. Po zahrnutí všech pozorovaných učitelů do výsledků o využití
komunikačních přístupů, se souhrnné výsledky příliš nelišili. Nejvíce byl opět
zastoupen A/NI přístup. Podobné výsledky uvádí i studie z Finska (Lehesvuori a Viiri,
2015).
V závěru práce jsem pak vytvořila výukový materiál pro studenty učitelství
fyziky, díky kterému se studenti seznámí s přístupem dialogického vyučování.
Materiál obsahuje teoretické části, na které navazují úkoly, procvičující danou teorii.
K materiálu je vytvořeno i řešení. Jedná se zatím pouze o návrh, jelikož nebyl
podroben otestování v praxi. Materiál by mohl případně použit v předmětu Didaktika
fyziky I. v rámci studia učitelství fyziky na MFF UK.
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HOSPITACE RVP (2019b). Virtuální hospitace - Fyzika: Setrvačnost [online]
[vid. 2019-05-12]. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/g/10131/VIRTUALNIHOSPITACE---FYZIKA-SETRVACNOST.html/
LEFSTEIN, A. a SNELL. J. (2014). Better than best practice: developing teaching
and learning through dialogue. Routledge, New York. ISBN 9780415618441.
LEHESVUORI, S. (2013). Towards Dialogic Teaching in Science: Challenging
Classroom Realities through Teacher Education. Nordic Studies in Science
Education. 9(2), 218.
LEHESVUORI, S. a VIIRI, J. (2015). Od teorie k praxi : Od plánování dialogického
vyučování k jeho reflexi. Studia paedagogica. 20(2), 9–31.
LEHESVUORI, S., VIIRI, J., RASKU-PUTTONEN, H., MOATE, J. a
HELAAKOSKI, J. (2013). Visualizing communication structures in science
classrooms: Tracing cumulativity in teacher-led whole class discussions. Journal of
Research in Science Teaching. 50(8), 912–939.
MORTIMER, E. F. a SCOTT, P. (2003). Meaning making in secondary science
classrooms. Open University Press, Maidenhead. ISBN 0335212077.
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školní třídě. Portál, Praha. ISBN 9788026200857.
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