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Práce se zabývá charakteristikou přípravy studentů učitelství pro primární
stupeň základní školy v oboru didaktické přípravy pro vyučování předmětů
prvouka,

přírodověda

a

vlastivěda.

Práce

obsahuje

charakteristiku

kurikulárních dokumentů pro vyučování těchto předmětů na základní škole,
dále charakterizuje systém přípravy učitelů v těchto předmětech na fakultách
připravujících učitele se zaměřením na přípravu zkoumaných vyučovaných
předmětů a analyzuje názory studentů na modernizaci přípravy v didaktice
přírodovědy, vlastivědy a prvouky. Práce obsahuje náměty na inovaci a
modernizaci

přípravy

studentů

a

dalšího

vzdělávání

pedagogických

pracovníků.
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Minář, Petr: The Updating Approaches in the Didactics of Natural Science,
Homeland Study and Basic Study in the Preparation of the First-Stage
Primary School Teachers. [The academic dissertation work]. Prague: 2009.
Charles University in Prague. Faculty of Education. Work supervisor: Doc.
PhDr. Petr Dostál, CSc.

The work deals with the characteristic of the students of the first-stage primary
school teaching preparation in natural science, homeland study and basic study
teaching. The work focuses on the characteristic of the basic curicular
documents of the subjects mentioned above for teaching in primary schools,
futhermore the work interprets the system of teachers preparation regarding
these subjects in faculties dealing with this issue and analyses students’
opinions of updating preparation in the didactics of natural science, homeland
study and basic study. The work includes subject matters and suggestions how
to innovate and update students’ preparation and teachers’ further training.

Key works

The students of teaching preparation
Primary education
The didactics of natural science, homeland study and basic study
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1.Cíle práce
Cílem práce je analyzovat výchozí stav přípravy studentů učitelství pro
první stupeň v oborové didaktice přírodovědy, vlastivědy a prvouky a
charakterizovat rozdíly na jednotlivých fakultách připravujících učitele.
Práce si klade za cíl také charakterizovat výchozí kurikulární dokumenty
vztahující se k vyučování předmětů o přírodě a společnosti v současnosti a
vyhodnotit některé modernizační tendence v přípravném učitelském
vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity v Hradci Králové. Podobné
statistické šetření nebylo podle dostupné literatury realizováno, byla
realizována jen obecně zaměřená šetření o přípravě studentů učitelských
oborů.
Na základě zjištěných poznatků bylo cílem navrhnout moţné inovace
některých forem a metod přípravy učitelů na fakultách a dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků v této problematice.
V počáteční fázi bylo prvotním úkolem stanovení problému a
formulace hypotéz. Bylo provedeno bibliografické šetření v katalogu Národní
knihovny ČR a v dostupných databázích na serveru www.nkp.cz. Na základě
seznamu literatury, odborných článků a periodik vztahujících se k tématu byly
tyto informační zdroje shromáţděny. Navíc byly vyhledány relevantní
informace v síti internet. Během zpracování práce a realizace výzkumných
šetření byla neustále sledována nová produkce monografií a odborných
publikací ve vztahu k oboru zkoumání a bibliografie byla aktualizována.
Aktuální verze zákonů byly získávány z databází na CD. Bibliografické
záznamy byly archivovány autorem v programu WinBase. Při formulaci
problému bylo dbáno na to, aby byl tento problém formulován konkrétně, aby
vyjadřoval vztah mezi proměnnými.
Byla provedena podrobná analýza učebních plánů na jednotlivých
fakultách připravujících učitele a to z hlediska jejich struktury a obsahu
předmětů zabývajících se problematikou didaktické přípravy v předmětech
věcného učení.
Při tvorbě dotazníku byl nejprve obsah dotazníku
konfrontován s cíli této práce, dotazník byl připraven v souladu
s metodologickými pravidly pro dotazníkové šetření. Při zadávání dotazníku
bylo dbáno na to, aby respondenti měli na vypracování dotazníku dostatek
času a aby měli na vyplnění klidné prostředí. Před vlastní fází administrace
dotazníku byla provedena sondáţ – předvýzkum, při které byl dotazník
předloţen malé skupině respondentů a na základě jejich reakcí a doby
potřebné pro vyplnění byl dotazník upraven. Při zpracování dat byl pouţit
statistický aparát programu EXCEL, byly provedeny základní statistické
procedury, ze zpracování bylo vyřazeno několik dotazníků vyplněných
nečitelně. Podle typu otázek a škál byly pouţity základní procedury a popisná
Stránka | 4

statistika, výpočet korelačního koeficientu, test střední hodnoty dvou výběrů,
dále výpočet relativní a absolutní četnosti a frekvenční analýza dat. Na základě
výsledků statistických metod byly zhodnoceny hypotézy. Statistické postupy
byly konzultovány s pracovníky katedry matematiky Pedagogické fakulty
Univerzity Hradec Králové.
V závěrečné fázi práce byly vyhodnoceny zjištěné výsledky a navrţeny
některé moţnosti vyuţití získaných poznatků v přípravě studentů učitelství a
v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

2. Literární přehled řešené problematiky
Primární škola jako součást školské soustavy je označení 1. stupně
základní školy. Dříve se u nás pouţíval ještě vţitý pojem národní, obecná či
elementární škola. Primární stupeň školy odpovídá v Mezinárodní standardní
kvalifikaci vzdělávání (ISCED) stupni I. Základním znakem primární školy je
její organizační a legislativní spojení s niţší sekundární školou, existují však
modely uspořádání vzdělávacích soustav, kdy je primární škola samostatnou
organizační jednotkou. První model uspořádání primární školy je zaveden
v západoevropských zemích, druhý model uspořádání je Finsku, Švédsku,
Portugalsku a v ČR. V České republice existoval ale i první model uspořádání
a to doku 1953, kdy existovala samostatná obecná škola (Spilková in Pupala
(2001), s. 141).
V zemích EU existuje tedy organizační řešení vztahu primární a sekundární
školy:
Primární škola jako samostatně organizovaný školní stupeň, obsahově,
organizačně a legislativně samostatný, s právní subjektivitou
Primární škola jako součást školské organizace spojená do jednoho celku
s niţší sekundární školou
Tabulka č.1: Organizační uspořádání modelu primární školy

Princip uspořádání učiva kolem středu, který tvoří
prvouka, je principem globálního, celistvého
vyučování. Základním
koncentrickým středem primárního vyučování se stává věcné učivo prvouky a
vlastivěda (Spilková in Pupala (2001), s. 155). Toto koncentrické pojetí plně
odpovídá koncepci RVP ZV pro obor Člověk a jeho svět, kdy tento obor je
ideální pro integraci a mezipředmětovou kooperaci.
Na primárním stupni základní školy je vyučována trojice předmětů
(vlastivěda, přírodověda a prvouka), která vychází z konceptu vyučování reálií
zavedených po školské reformě v roce 1774. I přes skutečnost, ţe od školního
roku 2007/2008 vyučují základní školy podle vlastních ŠVP sestavených
podle RVP ZV, zůstala podle našeho zjištění z počátku roku 2007 na převáţné
Stránka | 5

většině základních škol zachována tradiční struktura výuky předmětům
věcného učení (prvouka - přírodověda a vlastivěda).
Problematikou výuky prvouky se zabývá Bohumíra Fabiánková, která
je autorkou řady přínosných didaktických publikací pro vyučování na základní
škole a pro přípravu studentů v didaktice prvouky. Jedná se především
o dvoudílnou publikaci pro učitele (Fabiánková – Horká, 1996), kde autorky
na principu fenologického pojetí učiva připravily velmi přínosný materiál pro
pedagogickou praxi, včetně námětů na pokusy a další pozorování přírody
a dále navrhují různé aktivity pro vzájemné poznávání ţivotní reality ţáků,
jejich okolí, péči o své zdraví a také zařadily prvky dopravní výchovy.
V učebnici Didaktika prvouky, která je určená pro studenty oboru Učitelství
pro první stupeň základní školy, zpracovala Fabiánková (1995) komplexním
způsobem problematiku obsahu, vývoje, vyučovacích metod a forem při
vyučování na prvním stupni základní školy. Problematiku didaktiky prvouky
shrnula autorka i ve svém článku Prvouka a příprava učitelů 1. stupně ZŠ na
jejich výuku (Fabiánková, 199, s. 39-43). Integrované pojetí přípravy studentů
v oboru didaktiky přírodovědy, vlastivědy a prvouky charakterizují Machalová
a Fabiánková (2002) s cílem… poskytnout dětem úplný a komplexní obraz
okolního světa. Ze tří předmětů (didaktika prvouky, didaktika přírodovědy
a didaktika vlastivědy) navrhují autorky vytvořit dva integrované předměty
s tím, ţe prvoučné učivo bude podle svého charakteru přiřazeno k didaktice
přírodovědy a k didaktice vlastivědy.
Didaktice vlastivědy se věnuje Alena Matušková. Ve svých četných
dílech se zaměřuje na přípravu materiálů pro další vzdělávání učitelů
a především materiálů pro výuku didaktiky vlastivědy. Je také autorkou či
spoluautorkou několika učebnic pouţívaných v současné škole. Základní
prací vyuţívanou pro přípravu studentů učitelství je Didaktika vlastivědy
(Matušková, 1993) a Cvičení z didaktiky vlastivědy (Matušková, 1998a).
Odborně didakticky zaměřenou je např. stať věnující se učivu o zeměpisné
orientaci v prvouce a přírodovědě (Matušková,1998b, s. 41 -52), nebo námět
pro vyuţití nových médií ve vyučování vlastivědy (Matušková, 2000).
Komplexní problematikou didaktiky přírodovědy a prvouky se zabývá
Ladislav Podrouţek. Je autorem řady vysokoškolských učebnic a odborných
publikací pro širokou učitelskou veřejnost. Pro studenty oboru vydal skriptum
Úvod do didaktiky předmětů o přírodě a společnosti (Podrouţek, 1998)
a Předměty o přírodě a společnosti v primární škole (Podrouţek, 1999a).
V souvislosti se zaváděním rámcového vzdělávacího programu a tvorby
školních vzdělávacích programů vydal sérii dvou učebnic a to Didaktika
prvouky a přírodovědy pro primární školu (Podrouţek, 2003a) a Úvod do
didaktiky prvouky a přírodovědy pro primární školu (Podrouţek, 2003b). Pro
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pedagogickou veřejnost pak velmi zdařilou a vyuţívanou příručku Integrovaná
výuka na základní škole (Podrouţek, 2002) a publikaci Člověk a příroda – Jak
vyuţívat integrované učební texty ve výuce (Podrouţek, 2005). V odborném
tisku publikoval řadu odborných statí např. o edukačním procesu
v předmětech o přírodě a společnosti v současné primární škole (Podrouţek,
1999b) či o pojetí didaktiky prvouky a přírodovědy (Podrouţek, 2004).
Komplexně se didaktikou přírodovědy a problematikou přírodovědného
vzdělávání na primárním stupni základní školy zabývá Podrouţek také jako
autor 8. kapitoly monografie Proměny primárního vzdělávání v ČR (Spilková,
2005, s. 193-207).

3. Příprava učitelů v předmětech věcného učení na fakultách
připravujících učitele
Tradice souvislé učitelské přípravy v českých zemích sahá do druhé
poloviny 18. století. První instituce vzdělávající učitele všech vrstev byly
učitelské preparandy zřízené v roce 1774 a existovaly aţ do r. 1869, kdy byly
vystřídány učitelskými ústavy, které existovaly jako střední školy bez
přerušení aţ do roku 1946 (Váňová, 1995). V současné době je studium
učitelství pro první stupeň základní školy (učitelství pro primární školu)
koncipováno jako magisterské studium. V současnosti existuje na
pedagogických fakultách studium rozdělené na bakalářský a magisterský
stupeň, můţeme se tedy setkat s dobíhajícím magisterským (pětiletým)
studiem a nově zahajovaným dvoustupňovým studiem bakalářského a
následného magisterského stupně.
V učebních plánech pedagogických fakult je řada společných rysů, na
všech fakultách je vyučováno předmětům odborného základu přírodních věd,
kde studující získávají odborné znalosti potřebné k výuce předmětů věcného
učení. Souběţně nebo následně probíhá výuka didaktických disciplín, a to buď
jednotlivě jako didaktika přírodovědy, didaktika prvouky a didaktika
vlastivědy, nebo nejčastěji spojena v didaktiku prvouky a přírodovědy jako
jeden předmět a didaktiku vlastivědy. Nedílnou součástí je tradičně předmět
Biologie dítěte, kterému je vyučováno na počátku magisterského studia. Na
některých fakultách, např. na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity jsou
vyučovány teoretické i praktické předměty pěstitelských prací. K povinným
předmětům mohou studenti absolvovat řadu volitelných předmětů
rozšiřujících teoretické a didaktické poznatky.
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4. Modernizace učitelského vzdělávání učitelů primární školy
Zajímavé náměty na inovaci učitelského vzdělávání přináší Švec (1995) a
uvádím je v následujícím přehledu:

interdisciplinární přístup k řešení problémů školní praxe a jeho odraz v
pedagogické přípravě studentů,

situační přístup k řešení pedagogických problémů

funkční spojování pedagogické i psychologické teorie se školní praxí

činnostní přístup v pedagogické přípravě studentů, zaloţený na jejich aktivní
spolupráci při poznávání a řešení (popř. projektování) vybraných pedagogických
problémů a situací

sebereflexe studentů při řešení pedagogických situací
Tab. č. 2: Inovace učitelského vzdělávání (upraveno dle Švece, 1995)

V rámci výuky předmětů přírodověda a vlastivěda bylo na katedře
biologie Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové provedeno několik
změn. Došlo k redukci poznatkové náročnosti vyučovacích předmětů a naopak
byla posílena činnostní sloţka práce na jednotlivých seminářích. Přehled
opatření je uveden v následující tabulce:
Zavedené opatření
Očekávaný efekt a realizace
provedení
Tvorba didaktického portfolia
Vytváření sady metodických
materiálů z oborů biologie dítěte,
didaktiky přírodovědy, didaktiky
vlastivědy a dále dle ev. zájmu
studenta.
Shromaţďování materiálů,
seminárních prací, podkladů pro
vlastní hodnocení a prezentace na
seminářích
Vytváření profesního portfolia pro
vyuţití v učitelské praxi
Skupinové aktivity (párové aktivity,
Rozvoj kooperativních kompetencí,
kooperativní vyučování)
skupinová realizace zadaných úkolů
vztahujících se k danému tématu.
Plánování, příprava, zajištění
materiálu (např. přírodnin), tvorba
materiálů pro ţáky a metodických
materiálů pro učitele.
Dokumentace činností a distribuce
jednotlivým zájemcům, zakládání
elektronických portfolií.
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Mikrovyučování, mikrovýstupy

Analýza didaktického problému,
příprava, materiální vybavení
provedení mikrovýstupu (za pomoci
spoluţáků, kdyţ si student neví rady)
dokumentace činnosti, autoevaluace a
evaluace pomocí záznamu, videa a
skupinového hodnocení
Vyhodnocení pocitů, obav pre- a
post-.
Nácvik reakce na kritiku, vzájemná
ohleduplnost, respektování názoru
druhého. Konstruktivní řešení
problému.
Praxe (hospitace) studentských dvojic Seznámení s různými školami
(venkovská x městská, malotřídní x
plně organizovaná)
Evalvace a autoevaluace výkonu
hospitace
Zjištění údajů např. o struktuře
učebního plánu a organizaci ŠVP,
prohlídka školy, sbírek, kabinetů,
školního pozemku

5. Výzkumné šetření „Reflexe studentů k inovativním tendencím
v didaktice předmětů o přírodě a společnosti“
Cílem dotazníkového šetření bylo získat, analyzovat a vyhodnotit údaje
získané vlastním výzkumem reflexe studentů k inovativním tendencím
didaktice předmětů o přírodě a společnosti.
Konkrétní cíle:

Získat informace o spokojenosti se studiem na PF UHK

Získat informace o přínosu didaktiky věcného učení pro studenta
samého

Získat informace o významu didaktické přípravy pro studenta

Analyzovat, který segment vyučovacího předmětu je pro studenty
obtíţný a naopak který je pro studenty méně náročný (zda teoretická část nebo
didaktika předmětu)

Hledat souvislosti mezi výukou odborné části předmětu a didaktickou
částí předmětu
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Úkoly výzkumného šetření
Obecné úkoly:

Hledat odpovědi na výše uvedené otázky v dotazníkovém šetření a
následných řízených rozhovorech
Úkoly k provedení výzkumu:

Připravit dotazníkové šetření a ověřit dotazník v pilotním průzkumu

Vybrat výzkumný vzorek a zorganizovat s příslušnými respondenty
sběr dat

Zpracovat získaná data, vyhodnotit je statistickými nástroji a
interpretovat výsledky
Z řady získaných dat uvádím např. hodnocení spokojenosti studentů se
studium na Pedagogické fakultě UHK.
2002
2,3

2003
2,7

2004
2,1

2005
2,4

2006
2,5

Tabulka č. 3: Spokojenost studentů se studiem na PF UHK (průměrné četnosti)

Druhou otázkou v úvodním bloku byla otázka: Jak jste spokojeni
s teoretickou přípravou na fakultě jako celku a jak s praktickou přípravou
(pedagogická praxe, mikrovýstupy, návštěvy škol, hospitace a podobně).
Oznámkujte jako ve škole. Respondenti odpovídali takto:
Odpověď
1
2
3
4
5

2002
T
3
19
11
35
1

P
38
15
25
2
2

2003
T
19
11
25
29
10

P
24
38
19
11
7

2004
T
16
25
10
11
11

P
21
35
11
4
2

2005
T
33
29
21
9
7

P
51
21
12
6
1

2006
T
27
35
13
4
0

P
38
25
12
3
1

Tab. č.:4: Spokojenost s teoretickou (T) a praktickou výukou (P) dle jednotlivých let.

Poslední otázkou v první sérii otázek bylo zjištění, zda studenti
preferují výuku předmětů věcného učení samostatně anebo formou
integrovaného předmětu.
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Graf č. 1: Preference integrované anebo oddělené výuky předmětů věcného učení.(n=417)

Druhá část dotazníkového šetření byla věnována hodnocení výuky
didaktik přírodovědy, vlastivědy a prvouky po zavedení čtyř modernizačních
prvků do výuky. Respondenti odpovídali na otázky o významu didaktik pro
svoji budoucí učitelskou profesi.
Následně respondenti označili, který z trojice předmětů je pro ně
nejobtíţnější. Údaje jsou vyjádřeny v % odpovědí respondentů.
Přírodověda
39 %

Vlastivěda
49 %

Prvouka
12 %

Tab.č.5 : Četnost odpovědí o obtíţnosti předmětů v % (n=417)
Závěrečnou otázkou druhé části dotazníků bylo zjišťování, jaké
organizační formy vyučování by studenti uvítali v didaktice přírodovědy,
vlastivědy a prvouky.
V třetí, závěrečné baterii otázek, odpovídali studenti na otázky
zaměřené na praxi na základních školách zaměřenou na didaktiku
přírodovědy, vlastivědy a prvouky a na hodnocení a těţkosti při tvorbě
didaktického portfolia.
Zavedená opatření k modernizaci obsahovala didaktickou analýzu učiva
(tato učitelská dovednost je ale univerzální, není ţádoucí jen v didaktikách
předmětů o přírodě a společnosti) a to např. ve struktuře: 1. pojmová analýza
učiva, vztahová analýza učiva a praktická analýza učiva, 2. analýza učebních
činností ţáků – kompetencí a 3. analýza mezipředmětových vztahů průřezových témat (Podrouţek, 2007, s. 33). Jako přínosné a ze strany
studentů reflektované se projevilo zavedení aktivizačních metod práce
studentů, práce v malých skupinách, párech, vytváření projektů a metodických
materiálů a portfolií metodických materiálů a hospitace.

Stránka | 11

6. Shrnutí
Práce se zabývá problematikou modernizace přípravy studentů
učitelství pro první stupeň základní školy (primární školy) v oblasti didaktiky
přírodovědy, vlastivědy a prvouky. Charakterizuje základní východiska
učitelské přípravy v těchto předmětech, problém kurikulární reformy
v kontextu vyučování předmětů učení o přírodě a společnosti a hodnotí
význam aktivizačních metod ve vysokoškolské výuce studentů učitelství.
Analyzuje základní kurikulární dokumenty ve vztahu k oblasti Člověk a jeho
svět.
Hlavní pozornost je věnována přípravě studentů učitelství pro první
stupeň základní školy v oborových didaktikách těchto předmětů a pozornost
věnuje i dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti modernizace
vyučování těchto předmětů na školách. Dotazníkové šetření mezi studenty
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové potvrdilo pozitivní reflexi
studentů na zavádění kooperativních a skupinových metod výuky,
mikrovýstupy a předmětové praxe při přípravě studentů v těchto oborových
didaktikách.
Jako problém zde byla nastíněna pojmová nejednotnost (četné záměny
pojmů věcné učení, předměty o přírodě a společnosti apod.) Pouţitá metoda
zjišťování reflexe studentů bylo pouţití dotazníků s převáţně
neparametrickými otázkami, kde se respondenti vyjadřovali k jednotlivým
problémovým okruhům, dále byly pouţity nestandardizované rozhovory.
V souvislosti se zaváděním a tvorbou školních vzdělávacích programů bylo
provedeno ještě krátké šetření na 102 základních školách východočeského
regionu (Královéhradecký a Pardubický kraj) ke struktuře a obsahu oblasti
Člověk a jeho svět (učební plán jednotlivých předmětů).
Práce potvrdila a to na základě studia odborné pedagogické literatury i
na základě dotazníkového šetření, rozhovorů a krátkých šetření na základních
školách v regionu nutnost neustále inovovat obsah i formu přípravy studentů
oboru Učitelství pro první stupeň základní školy tak, aby především oborově
didaktická příprava reflektovala neustálé změny světa a ţivota lidí s tím, ţe
základem školy musí zůstat vţdy ţák a jeho harmonická příprava na ţivot
v neustále se rozvíjející se společnosti 21. století.
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