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Kontext přírodovědného vzdělávání 

na 1. stupni ZŠ  

• Transformace české školy - RVP ZV 

• Člověk a jeho svět 

• Problematika cílů vzdělávání – klíčové 

kompetence / očekávané výstupy 

• Obsah přírodovědného vzdělávání X cíle 

• Vědomostní X postojová dimenze vzdělávání 

• Problematika pojmu přírodovědná gramotnost 



Přírodovědný pokus jako učební 

(problémová) úloha 

• Metoda získávání poznatků (JAK, „vědecký 

postup“) 

• Předpovídání výsledku (Co se stane?) 

• Experimentální hledání řešení (Co dělám?) 

• Popis pokusu (Co se děje/stalo?) 

• Formulace vysvětlení (Proč se to stalo?) 

• Aplikační otázky (Jak/s čím to souvisí?) 



Typy učebních úloh v jednotlivých 
fázích pokusu 







Frontální pokus 

• Typ pokusu: frontální 

• žáci sami pracují dle postupu (ví, jak přesně mají 
postupovat, co sledovat, na co se zaměřit); objevují 
vztahy a příčiny; sami kladou otázky; snaží se sami na 
ně odpovědět 

• učitel – připraví žákům celý postup pokusu; pomáhá 
jim při realizaci; upozorňuje na problematická místa; 
klade pomocné otázky 



Demonstrační pokus 

• učitel předvádí žákům pokus (dokazuje, 

popisuje), vede následnou diskuzi, klade 

otázky;  

• žáci sledují činnost učitele, přemýšlí o tom, 

co viděli odpovídají na otázky učitele (s 

jeho pomocí) mohou klást otázky 

 



Žákovský pokus 

• učitel stanoví pouze výzkumnou otázku; 

poskytne materiál k pokusu; radí jen při 

problémech (nechá maximální prostor žákům) 

• žáci pracují samostatně; sami navrhují průběh 

pokusu, předpovídají řešení a sami provádí 

pokus; kladou si otázky a sami si na ně 

odpovídají; kladou otázky učiteli (ve složitějších 

případech) a s jeho pomocí na ně hledají 

odpověď skrze vlastní činnost 

 



Role učitele 

• Didaktická transformace učiva 

(psychodidaktická) – absence 

provázanosti obsahu s cíly v RVP 

• Decizní kompetence – projektant výuky 

• Role řídícího facilitátora 



Cíle výzkumné sondy 

• Zjistit, s jakým typem pokusu učitelé převážně 

pracují v hodinách Přírodovědy 

• Zjistit, za jakým účelem používají učitelé pokus v 

hodinách Přírodovědy? 

• Zjistit, jak je pokus subjektivně vnímán učiteli 

Přírodovědy 

• Zmapovat problémy, které učitelé Přírodovědy vidí v 

souvislosti s implementací pokusu do výuky v 

Přírodovědě 



Metodika výzkumu 

• Elektronický dotazník vlastní konstrukce 

• Likertova škála 

• Záměrný vzorek (65% návratnost) – 

souvislost s mapováním žáků 5. ročníku 

• Součástí dotazníku bylo i představení 

(vymezení) jednotlivých typů pokusů 



Výsledky 
S jakým typem pokusu pracují učitelé nejčastěji?

DEMONSTRAČNÍ; 

56,25%

FRONTÁLNÍ; 

37,50%

ŽÁKOVSKÝ; 

6,25%



Účel použití pokusu 

• 4 kategorie  

• Motivace 

• Zpestření hodiny 

• Pomocná metoda 

• Hlavní metoda 

• Pokud vůbec využívají, pak za jakým účelem 
převážně 



Výsledky 

demonstrační pokus

pomocná 

metoda; 

29,63% zpestření 

hodiny; 

25,93%

motivace; 

29,63%

hlavní 

metoda; 

14,81%



Výsledky 
frontální pokus

hlavní 

metoda; 

5,55%
motivace; 

11,11%

zpestření 

hodiny; 

22,22%pomocná 

metoda; 

61,11%



Výsledky 

Využití pokusů - shrnutí všech typů pokusů

zpestření 

hodiny; 25%

motivace; 

22,92%

hlavní 

metoda; 

12,50%

pomocná 

metoda; 

39,58%



Učitelovy dispozice k implementaci 
pokusu do přírodovědné výuky 

• 15 výroků 

• 13 intristických 

• 2 excentrické 





Problémy při implementaci do výuky 



Faktory ovlivňující učitelovo 
rozhodování o zařazení pokusu 

• 1. ekonomický (materiální vybavení, 
nevyhovující prostory, vysoký počet žáků ve 
třídě) – 33% 

• 2. časový – 21% 

• 3. obsahový (didaktický) – nedostatek námětů, 
chybějící příručka - 25% 

• 4. vzdělanostní (nepřipravenost učitele) – 5% 



Návaznost na výsledky výzkumné 
sondy v přípravě učitelů 

• Přírodní vědy s didaktikou 2 – badatelský 
přístup k výuce 

• Workshop v rámci projektu Synergie (cca 20 
učitelů z praxe 

• Teoretické základy badatelsky orientované 
výuky 

• Praktická zkušenost s prováděním pokusu 

 



Děkuji za pozornost 

Ondrej.simik@osu.cz 


