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Abstrakt

Bakalářská práce se zabývá badatelskou výukou v odborných
předmětech na střední průmyslové škole. Předmětem práce bylo
zpracování pedagogických příprav pro výuku tematického bloku
odborného předmětu za použití metodiky badatelsky orientova-
né výuky. Teoretická část objasňuje psychologické a pedagogické
aspekty konstruktivistické koncepce vyučování, jež byla shrnuta ve
stejnojmenné kapitole. Ta je základem pro charakterizaci badatel-
sky orientované výuky, tj. učení založené na bádání.

Praktická část popisuje zpracování jednotlivých metodických listů
pro učitele a pracovních listů pro žáky. Zpracované listy byly kon-
zultovány s učiteli experty daného tematického bloku a poslouží
učitelům jako podklady pro badatelskou výuku. Pomocí vytvořené-
ho hodnotícího nástroje byly materiály i zhodnoceny.

Klíčová slova: badatelsky orientovaná výuka, metodika BOV,
učení založené na bádání, výuka odborných předmětů na střední
škole



Abstract

The topic of this Bachelor´s thesis is the development of inquiry
based teaching in vocational subjects at the secondary vocational
school. The subject of the research was to compose pedagogical
preparations for teaching vocational subject with the use of inquiry
based teaching. The theoretical part explains the psychological and
pedagogical aspects of the constructivist teaching concepts, were
described in the chapter of the same name. This is the basis for
the characterization of inquiry based teaching, ie learning based on
inquiry.

The practical part describes the possibilities of design and creation
of methodological sheets for teachers and worksheets for pupils.
The processed materials were consulted with the experts teachers
of the thematic block and will be serve as a basis for the inquiry
based teaching of electronics. The materials were evaluated using
the created evaluation tool.

Key words: Inquiry, inquiry based teaching, BOV methodology,
inquiry based science education, teaching vocational subjects at
secondary vocational school
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1 Úvod

Bakalářská práce se zabývá problematikou badatelsky orientované výuky. Bada-
telsky orientovaná výuka (BOV) představuje poměrně nový přístup k výuce a to
zejména přírodních věd. Konkrétní podobu BOV zde představují vytvořené peda-
gogické materiály konkrétního tematického bloku, ve kterých je použita zmíněná
metodika BOV. V současné době s rozvojem vědy a techniky se vytváří nové profe-
se, kde se kladou vyšší nároky nejenom na jedince, ale i na celou společnost a je proto
potřeba vychovávat nové vědce, aby se celoživotně vzdělávali, rozvíjeli si své kom-
petence, kriticky přemýšleli a mohli se aktivně zapojit do společnosti ku prospěchu.
Dle kurikulárních dokumentů tomu odpovídá i nynější politika státu.

Snahou bylo práci koncipovat metodicky, tedy nejprve jsou uvedeny kapitoly, které
byly zpracovány na základě studia odborné literatury, které se věnují rozdílu me-
zi transmisivním a konstruktivistickým přístupem k výuce. Dále psychologickými
a pedagogickými aspekty konstruktivistické koncepce vyučování a badatelsky orien-
tované výuky. V těchto kapitolách je uvedeno i kritické myšlení, jako podstata pro
badatelskou výuku, jež bude stěžejní pro tuto práci. Klíčový je i čtyřfázový model
badatelského myšlení a učení s jeho fázemi motivace, evokace, uvědomění si význa-
mu a reflexe, dle jehož vzoru se budou tvořit v praktické části metodické listy pro
učitele a pracovní listy pro žáky.

Praktická část práce je zaměřená na možnosti návrhu pedagogických listů, přede-
vším pak jejich tvorbu. Vytvořené metodické a pracovní listy mají sloužit pro výuku
předmětu základy elektrotechniky a to konkrétnímu tematickému bloku stejnosměr-
ný proud. Metodické listy, které poslouží učitelům jako podklady pro výuku jsou
koncipovány jako dvou až tříhodinové bloky a to zejména kvůli experimentům. Vy-
tištěné pracovní listy potom obdrží žáci na začátku vyučovací hodiny. Snahou bylo
experimenty koncipovat nenáročně vzhledem k vybavení školy, zejména potom na
školní prostory, kde postačí klasická třída a není nutné využívat školních laboratoří.
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Při tvorbě listů bylo využíváno konzultací s učiteli experty daného předmětu a na
závěr byly listy i zhodnoceny pomocí vytvořeného hodnotícího nástroje, který je
taktéž součástí této práce.
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2 Transmisivní vs. konstruktivistický přístup
k výuce

V kapitole je popsán transmisivní a konstruktivistický přístup k výuce. Následně je
uvedeno i jejich porovnání, které je shrnuto v přehledné tabulce.

2.1 Transmisivní přístup k výuce

Při transmisivním neboli tradičním či klasickém vyučování se učitel snaží splnit
učební osnovy, kdy se soustředí na obsah vyučování. Zatímco žák a jeho zvládání
učiva, či motivy a potíže zůstávají v pozadí (Zormanová, 2012).Transmisivní pří-
stup k výuce je založen především na principu sdělování a předávání definitivního
vzdělávacího obsahu žákům, kde žáci jsou v roli pouze pasivních příjemců (Kalhous
a Obst, 2002).

Dle Okoně (1966 cit. dle Zormanové, 2012) pro tradiční vyučování převažují metody
výkladu v porovnání s ostatními výukovými metodami. Nejčastěji se používá ve
spojení s metodami názorně-demonstračními nebo s popisem. Učitel orientuje žáky
na průměrné nebo slabší, protože při výuce užívá stejné tempo pro všechny žáky ve
třídě. Žáci potom plní příkazy učitele.

Hodnocení žáků je v transmisivním pojetí výuky zcela v kompetenci učitele a je
založeno na porovnávání úspěšnosti žáka s ostatními žáky (Molnár, Schubertová
a Vaněk, 2008). Rozvoj dovedností jako je kooperace, komunikace, kritické myšlení
nebo řešení problémů zůstává stranou.
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2.2 Konstruktivistický přístup k výuce

Protikladem k transmisivnímu vyučování je konstruktivistické vyučování (Hejný
a Kuřina, 2015). Konstruktivistické vyučování vede žáky nejen ke konstrukci indi-
viduálních poznatků, ale i k jejich lepšímu porozumění. Žáci si zde sami konstruují
významy k pochopení smyslu a aktivně pracují s předloženými informacemi a zku-
šenostmi (Kalhous a Obst, 2002). Základ poznání žáků je zásadně ovlivněn jejich
dosavadními znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi. Aktivity žáků jsou zpočátku fy-
zické (např. manipulace s objekty) a až později probíhají také v mysli žáků (mentální
operace).

Podle Hendersona (1996 cit. dle Kalhouse a Obsta, 2002) je konstruktivistické vy-
učování záměrná, reflektovaná vzdělávací činnost, která se zaměřuje na podporu
žákova aktivního porozumění.

Kalhous a Obst (2002) dále uvádí, že žáci by ve výuce měli sami najít princip, podle
kterého se věc řídí, aby pochopili logiku jeho chování a nakonec našli pravidlo pro
jeho řešení. Toto pojetí výuky je ovšem pro učitele náročnější, protože je důležité,
aby žákům příliš nenapovídal, ale aby se jich dotazoval. Postupem času se žákovy
zkušenosti a dovednosti obohacují až do chvíle, kdy si uvědomí, že něco při svých
úvahách nevzal v potaz. Princip konstrukce poznání má dvě fáze:

1. Žák zkoumá nový předmět nebo myšlenku. Občas tato fáze spěje k nerovnová-
ze, protože žák zjišťuje, že nová informace neodpovídá jeho dosavadní znalosti
či zkušenosti.

2. Nalezení řešení tohoto rozporu a obnovení rovnováhy, což si často žádá změnu
dosavadního pojetí.

Konstruktivistický přístup k výuce se tedy snaží o navození situací, ve kterých do-
chází k vyvolání problému, pocitu napětí mezi novou informací nebo zkušeností
a dosavadní představou. Žák je zde tedy nucen konstruovat nebo nalézat nová řeše-
ní, aby mohl být konflikt vyřešen.

Dle Čápa a Mareše (2001 cit. dle Žilkové, 2013) je základem konstruktivistické-
ho způsobu vyučování vytvářet dostatek příležitostí fyzických aktivit (manipulace
s objekty), aby žáci mohli dosavadní představy (prekoncepty) porovnat s novými

15



informacemi, získanými zkušenostmi a následně prostřednictvím mentálních operací
a učivo buď zařadit ve shodě s původním prekonceptem do existujícího poznatkového
schématu, nebo přehodnotit svůj původní prekoncept v kontextu nových zkušeností.

Konstruktivistický přístup dle Molnára, Schubertové a Vaňka (2008) zdůrazňuje
následující:

• vyzdvihuje roli žáka, tedy proces učení oproti hlavní úloze učitele a jeho vyu-
čování

• učení je zde proces kognitivního konstruování

• nejefektivnější učení probíhá prostřednictvím aktivní manipulace

• aktivizace předchozího porozumění před zahájením nového učení

• smysluplnost učení a motivace žáků je navozena významnými problémovými
situacemi

• důležitou roli pro vytváření porozumění žáků hraje sociální a kulturní kontext

V následující tabulce 2.1 je zobrazen přehled v zásadních rozdílech mezi oběma
směry pojetí výuky.

Tabulka 2.1: Porovnání konstruktivistické a tradiční výuky (Tonuci, 1991).

Konstruktivistická výuka Tradiční výuka
Nové znalosti konstrukcí transmisí
Pojetí učitele expert na metody výuky expert na obor
Pojetí žáka různost žáků (prekoncepty) stejnost (prázdné nádoby)
Práce ve skupině interakce mezi žáky nevyužívá se
Vztah k chybě přirozený znak učení nechybovost
Školní hodnocení slovní hodnocení klasifikace
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3 Konstruktivismus jako základ pro BOV

V kapitole je podrobněji popsán konstruktivismus, počínaje kritickým myšlením,
které je velmi důležité pro tento směr výuky. Dále se kapitola bude zabývat peda-
gogickými směry konstruktivistické koncepce. A nakonec popisuje také klima, které
je nutné vytvořit pro konstruktivní výuku.

3.1 Kritické myšlení v konstruktivismu

Jedním ze základních činitelů konstruktivismu je kritické myšlení. Tento pojem po-
chází z překladu anglického názvu - critical thinking. V současné době je spojován
s charakterem osob, které posuzují různé možnosti řešení problému a na základě
racionálních argumentů učiní vlastní rozhodnutí. Takto způsobilý člověk je v dnešní
době velmi žádaný, protože se jedná o důležitou schopnost začlenit se do soudobé
demokratické společnosti. Navíc napomáhá i ostatním zaujmout své postoje, vytvo-
řit si vlastní mínění o dané věci (Grecmanová, Urbanovská, 2007). Hartl a Hartlová
(2010) uvažovali o kritickém myšlení obdobně, dostat se k pravdivému závěru pomocí
vlastního úsudku.

Důležitým aspektem kritického myšlení je především aktivní a nezávislé přemýšlení
osob. Dále je determinováno následujícími dovednostmi:

• pochopení informací a jejich důkladné ověření, zde porovnáváme cizí tvrzení
s našimi vlastními názory

• schopnost vidět fakta v kontextu, zde používáme všech kognitivních myšlen-
kových taktik při práci s informacemi

Kritické myšlení uplatňuje zvídavý člověk, který aktivně pracuje s různými taktikami
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objevování informací, klade si otázky, na které se snaží nalézt odpovědi, které podro-
bí kritickému hodnocení. Také kreativně nalézá možné alternativy, neřeší problémy
pouze standardním ustáleným způsobem, ale veškeré své závěry dokáže odůvodnit
a prokáže jejich racionální platnost (Grecmanová, Novotný, Urbanovská, 2000).

Existuje několik pohledů na kritické myšlení dle jejich odborného zaměření, napří-
klad filozofové považují za kritické myšlení schopnost racionálně přemýšlet a své
názory si obhajovat. Literární odborníci díky kritickému myšlení nalézají pohnutky
autorů a podstatu toho, co má být čtenáři předáno a jaký má mít na něj dílo do-
pad. Metodologové výzkumů navíc díky kritickému myšlení ověřují správnost práce
v komparaci s výzkumnými daty. A výchovně vzdělávací odborníci dávají kritic-
ké myšlení do souvislosti s Bloomovou taxonomií kognitivních cílů, kde je kritické
uvažování uplatňováno především ve vyšších kategoriích (Grecmanová, Novotný,
Urbanovská, 2000).

Důležitost kritického myšlení je například v potřebě rozumně podložit své tvrze-
ní, protože problémovou situaci by bylo možno řešit několika způsoby a u každého
možného řešení by pak vycházel jiný výsledek. Kontrola správnosti námi vykonstru-
ovaných závěrů nebude posuzována pouze naší osobou, ale také společností, která
bude hodnotit, zda se našim úsudkům dá věřit. Společnost se tedy zapojuje do
poznávacího procesu, který se stává interaktivním a kooperativním, sociální okolí
posuzuje naše vytvořená tvrzení a případně je podněcuje k opravám či zdokonalení
(Grecmanová, Urbanovská, 2007).

3.2 Konstruktivismus a jeho definice

Konstruktivistické vyučování je rozvíjeno od 2. poloviny 20. století různými směry.
Vychází z poznatků kognitivní psychologie tím, že „učení a poznávání“ nelze chápat
jako pouhé uložení poznatků do paměti. V podstatě výklad učiva pedagogem neza-
jistí porozumění učivu a schopnost jeho využívání v životních situacích. Naopak pro
porozumění novým pojmům je zapotřebí aktivní myšlenková a učební činnost. Ta
je důležitá právě pro pochopení vztahů a souvislostí nových pojmů. Žák si ke svým
dosavadním znalostem sám konstruuje neboli vytváří porozumění novým pojmům,
tzv. prekonceptům. Ty mu většinou pomáhají v porozumění novým poznatkům,
nebo naopak mohou vytvořit překážku v dalším učení (Bertrand, 1998).
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Hartl a Hartlová (2010) uvádějí, že konstruktivismus je proud v sociálních a psycho-
logických vědách. Už samotný pojem konstruktivismus v nás probouzí dojem, že se
jedná o tvůrčí a činorodý směr, který klade důraz na aktivní zapojení žáka.

Dle Průchy a Vetešky (2014) má teorie konstruktivismu své místo také v didaktice a
pedagogice, kde je zdůrazněno aktivní postavení učícího se jedince, což je v rozporu
ke stereotypnějšímu pohledu na žáka, ve kterém je jeho úlohou pouze vyučované
informace pasivně přijímat. Hartl a Hartlová (2010) doplňují, že konstruktivismus
je v pedagogických vědách směr, jehož podstatou je propojení sociálního konstruk-
tivismu s kognitivním konstruktivismem. Kombinace těchto aspektů se uplatňuje ve
výchovně vzdělávacím procesu užíváním tvůrčího myšlení, reálných životních pro-
blematik, kooperativní součinností žáků ve skupinách a v neposlední řadě zacházení
s názorným materiálem a dalšími pomůckami.

Kalhous a Obst (2002) zmiňují, že konstruktivismus je v didaktice používán jako
pokus o překlenutí stereotypu transmisivní výuky. Ta je považována za vyučování,
kde žáci obdrží již konečné a hotové znalostní obsahy a tím se žáci dostávají do role
pasivního článku ve výchovně vzdělávacím řetězci. Tomu konstruktivisté přitakávají.
Transmisí se žáci mohou naučit dílčí poznatky či algoritmy, ale nedojde u nich
ke zvnitřnění významu probírané látky. Tyto významy se svébytně konstruují ve
spojitosti s prožitím zážitků či aktivní prací na daných informacích. Práce musí být
tedy zprvu fyzické povahy (zacházení s objekty), po čase získá žák obraz o dané
skutečnosti a může tato práce probíhat na úrovni mentálních operací, neboli v mysli
žáka. Je vhodné, aby tato práce vycházela z učení v pozici ve výchovně vzdělávacím
cyklu, ve kterém je momentálně žák přítomen. Jednu připomínku dodává Kosíková
(2011) o specifikaci výchozího místa, které by mělo odpovídat znalostní úrovni žáka.

Každá činnost, která je tvořena úmyslně, s cílem dosažení u žáka aktivního po-
chopení je považována za konstruktivistické vyučování. Pro konstruktivní výuku
je specifické, že učitelé předloží svým žákům edukační případy, kde se zaktivizují
poznávací operace vzdělávaných jedinců (Kosíková, 2011).
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3.3 Pedagogické směry konstruktivismu

Pedagogický konstruktivismus se dělí na několik směrů:

• kognitivní konstruktivismus – vychází především od J. Piageta a J. S. Brune-
ra. Poznávání se děje konstruováním tak, že si dítě spojuje útržky informací
z vnějšího prostředí do smysluplných struktur, opravuje stávající struktury
a provádí s nimi mentální operace podle úrovně jeho rozumového vývoje.

• sociální konstruktivismus – vychází z prací L. S. Vygotského. Zdůrazňuje ne-
zastupitelnou roli sociální interakce a kultury v procesu konstrukce poznání.
V didaktice se jeho zásady realizují zejména v kooperativním učení.

• sloučení obou uvedených pojetí – ve výuce prosazuje řešení problémů ze života,
tvořivé myšlení, práci dětí ve skupinách a méně teorie a drilu. Způsoby výuky
zdůrazňují manipulaci s předměty, např. v matematice děti pracují s nejrůz-
nějšími hlavolamy a stavebnicemi. V USA má toto pojetí mnoho příznivců.

• V odborných didaktikách se setkáváme s didaktickým konstruktivismem.

Didaktický konstruktivismus lze brát jako kombinaci individuálního a sociálního
konstruktivismu, který se promítá v edukačních operacích. Jean Piaget a Jero-
me Bruner jakožto představitelé individuálního konstruktivismu, vyzdvihují fakt,
že každý styl poznání není pouhou automatickou představou obrazu externího pro-
středí, nýbrž subjektivní konstrukcí naší mysli. A právě pomocí kognitivně orientova-
ných myšlenkových operací si každý jedinec v souběhu s reálnou skutečností vytváří
vlastní myšlenkové struktury. Učitel je v takovémto případě spíše v roli asisten-
ta, pomáhá v nachystání potřebných pomůcek a prostředí pro žákovo seberozvíjení
(Kosíková, 2011).

Naopak představitelé sociálního konstruktivismu Albert Bandura a Lev Semjonovič
Vygotskij zdůrazňují smysl spolupráce a interakce ve výchovně vzdělávacím procesu.
Především však jeho podmínku sociálního aspektu. Kosíková (2011) píše, že samot-
ná představa o dané problematice vzniká žákovi až po proniknutí do sociální rea-
lity. Dále Hartl a Hartlová (2010) pro sociální konstruktivismus zdůrazňují kromě
podmínky společenství pro možnost učení také roli kultury, ve které se vzdělávaný
jedinec nachází.
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V didaktický konstruktivismus přetváří Hejný a Kuřina (2001) obecný konstrukti-
vistický přístup k vyučování. Například pro pojetí konstruktivních přístupů k vyu-
čování matematiky vychází z následujících deseti zásad:

1. Aktivita – v matematice nejde jen o její výsledek, který bývá formulován do
souboru definic, vět a důkazů. Matematika je chápána jako specifická lidská
aktivita.

2. Řešení úloh – podstatná složka matematické aktivity jako je hledání souvis-
lostí, řešení úloh a problémů, tvorba pojmů, zobecňování tvrzení a jejich do-
kazování.

3. Konstrukce poznatků – poznatky vznikají v mysli poznávajícího člověka a jsou
nepřenosné. Přenosné jsou pouze informace například (z knih, časopisů, před-
nášek a různých médií).

4. Zkušenosti – (např. v oblasti pojmů, postupů, představ, domněnek, tvrzení,
zdůvodnění) zde se jedná o tvorbu poznatků, které se opírají o informace,
a jsou podmíněny zkušenostmi poznávajícího. Zkušenosti si žák přináší jednak
z kontaktu s realitou svého života, ale měl by mít i dostatek příležitostí nabývat
zkušeností i ve škole.

5. Podnětné prostředí – základem je vytváření prostředí podněcujícího tvořivost
pro matematické vzdělávání konstruktivistického typu. Zásadním předpokla-
dem je tvořivý učitel a dostatek vhodných podnětů (otázky, úlohy, problémy,
atd.) na jedné straně a sociální klima třídy příznivé tvořivosti na straně druhé.

6. Interakce – rekonstrukce poznatků je proces individuální. K rozvoji konstrukce
poznatků ale přispívá i sociální interakce ve třídě (diskuse, srovnávání výsled-
ků, pokusy o formulace domněnek a tvrzení, argumentace, hledání důkazů,
atd.).

7. Reprezentace a strukturování – charakteristické je pěstování různých druhů
reprezentace a strukturální budování matematického světa. Dílčí zkušenosti
i poznatky jsou různě orientovány, tříděny, hierarchizovány, vznikají obecnější
a abstraktnější pojmy.
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8. Komunikace – ve třídě má značný význam pro pěstování různých jazyků mate-
matiky (neverbální vyjadřování, matematická symbolika). Dovednost rozumět
jazyku druhých a vyjadřovat vlastní myšlenky je třeba systematicky pěstovat.

9. Vzdělávací proces – hodnocení je nutné minimálně ze tří hledisek: porozumě-
ní matematice, zvládnutí matematického řemesla, aplikace matematiky. Pro
porozumění matematice má zásadní význam vytváření představ, pojmů a po-
stupů, uvědomování si souvislostí. Rozvíjení matematického řemesla vyžaduje
trénink, případně paměťové zvládnutí určitých pravidel, algoritmů a definic.
Aplikace matematiky nemusí být jen vyvrcholením vzdělávacího procesu, mů-
že hrát i roli motivační.

10. Formální poznání – vyučování, které má charakter předávání informací
(transmisivní vyučování) nebo vyučování, které dává pouze návody, jak postu-
povat (vyučování instruktivní), vede především k ukládání informací do pamě-
ti. To umožňuje v lepším případě jejich reprodukci, obvykle jsou však rychle
zapomínány. Takové poznání je pseudopoznáním, je formálním poznáním.

Realistický konstruktivismus podle Hejného a Kuřiny (2001) lépe odpovídá reálným
možnostem aplikace ve výuce. Dále zdůrazňuje kromě výše uvedených zásad, že kon-
struktivní vyučování může obsahovat i transmisi určitých partií, ale stále v zaměření
základního principu konstruktivismu. Také zdůrazňuje pro poznávání jedince jako
nutnost řešení problémů a problémových situací. Mluví jasně i o čerpání podnětů
jak z učebnic a další literatury, tak z okolního světa, případně prostřednictvím vý-
početní techniky a internetu. K učení potřebujeme ale i informace, ne všechno se dá
vymyslet.

Zásady realistického konstruktivismu formulovali Kuřina s Cachovou (2003 cit. dle
Hejného a Kuřiny, 2015, s. 208) takto:

1. Účinné vzdělávání nelze realizovat v prostředí apatie, lhostejnosti, nezájmu či
dokonce nepřátelství a bojkotu. Nutnou, ale ne však postačující podmínkou
k nastartování vzdělávacího procesu je probuzení zájmu žáků.

2. Zájem žáků by měl být podporován jejich úspěchy i v reakcích učitele.

3. Pokud žák klade otázky, projevuje zájem. Vítány jsou všechny otázky. Ty nej-
důležitější znějí: K čemu to je? Jak to je? Proč to tak je? Co to je? Takovéto
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otázky souvisí jak s řešením úloh, s vytvářením pojmů, s hledáním postupů,
s poznáváním smyslu, tak s použitím poznatků. Poznávací proces pokraču-
je dále se zajímavými úlohami, problémy a jejich řešením, otvíráním nových
obzorů, diskusemi na úrovních učitel-žák a žák-žák, srozumitelným výkladem
učitele, přehledným shrnutím. Mělo by to vše vést k uspokojení žáka s dosa-
ženou úrovní poznání.

4. Aktivita učitele se zaměřuje na rozvíjení aktivity žáka, na konstrukci poznatků
v jeho duševním světě. Je důležité, aby žák učivu nejen porozuměl, ale aby si
vytvářel i ucelený soubor poznatků.

5. Mezi formativní aspekty vzdělávacího procesu patří rozvoj duševních schop-
ností, schopnost komunikace, aktivita, systematičnost, kritičnost. Nutno po-
dotknout, že tvoří pouze jednu složku práce školy. Druhou složkou je úroveň
a kvalita systému poznatků, které si žák vytváří a které umí použít.

3.4 Konstruktivismus a vhodné klima

Klima vhodné pro konstruktivismus můžeme vymezit jako prostředí, ve kterém je
vhodné uskutečnit tento proces, kritéria pro atmosféru v učebně a pro chování žáků
ve vyučovacím procesu. Žákům musí být poskytnuto dostatečné množství času pro
pokus o jejich individuální kritické myšlení, protože toto umění vyžaduje relativně
mnoho času. Je to dáno tím, že si žák musí nejprve uvědomit a poté i zhodnotit
to, co už o daném tématu ví. Z toho vyplývá, že důležitá je jeho vstupní úroveň
znalostí. Dále si žák potřebuje vytvořit své vlastní názory pro danou problematiku,
aby mohl formulovat svůj názor a dokázal ho rozumně odůvodnit. Také je důležité,
aby byl schopen tento názor přednést svému sociálnímu okolí.

Další podmínkou pro vhodné klima konstruktivismu je bezesporu poskytnout žákům
takové prostředí, ve kterém mohou nezávisle a svobodně přemýšlet, a také spekulovat
o možných důsledcích dané problematiky. Pokud ve třídě panuje tvořivé a uvolněné
klima, pak dochází k podněcování spekulací a utváření pravděpodobných hypotéz
a nápadů pro řešení problémových situací. Za tuto činnost by měli být žáci učitelem
pozitivně ohodnoceni, bez kritického podtextu. Ovšem není zde myšleno podněcová-
ní žáka k povrchnímu a bezpředmětnému myšlení, pomocí ocenění aktivity a snahy
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žáka. Dalším předpokladem pro konstruktivní myšlení je přijetí rozmanitých nápadů
a názorů, které se upřednostňují v případech, kdy neexistuje jediné správné řešení
pro problematickou situaci. Krom těchto aspektů je nezbytné vytáhnout žáky z pa-
sivní role a zabezpečit jejich aktivní účast ve vyučovacím procesu. Pro žáky není
vhodné se pouze naučit již zformulované poznatky, zapamatovat si je a bez zvnitř-
nění je reprodukovat. Aktivita žáků je velmi důležitá pro konstruktivismus, stejně
tak i bezrizikové prostředí (Grecmanová, Novotný, Urbanovská, 2000).

Pokud budou mít žáci dostatek času pro kritické myšlení, budou se nacházet ve
svobodném prostředí pro spekulování, které bude schopné přijímat nejrozmanitěj-
ší nápady a zároveň budou sami aktivně zapojeni, pak lze konstatovat, že je toto
prostředí třídy nastaveno tak, jak nejlépe může být pro vyučování pomocí konstruk-
tivistického modelu.

24



4 Badatelsky orientovaná výuka

Kapitola popisuje teorie badatelsky orientované výuky, která vychází z konstrukti-
vistické koncepce. Dále uvádí typy bádání a vztah mezi učitelem a žákem v BOV.
Závěrem kapitola popisuje výukové metody, které podporují BOV a také porovnání
BOV s tradiční výukou.

4.1 Seznámení s BOV

Badatelsky orientované vyučování (dále též BOV) je v poslední době silně se rozvíje-
jící směr, který vychází z konstruktivistického pohledu na znalosti žáka a jeho učení
(Stuchlíková, 2010). Badatelsky orientovaná výuka je ekvivalent z anglického termí-
nu inquiry-based teaching, příp. inquiry-based education (Samková a kol., 2015). V
tomto kontextu je slovo inquiry překládáno jako bádání. Při překladu vznikají ter-
minologické nesrovnalosti, protože česká terminologie BOV není zcela v souladu s
anglickou. Například v českém jazyce obvykle používáme termín úloha, či problém, a
ve školské praxi cvičení, ale v anglicky psané literatuře se používá slovo problem (ně-
kdy task), v učebnicích i exercise. Pojmy cvičení, úloha, problém a příklad vymezil
Vyšín (1962 cit. dle Samkové a kol., 2015, s. 3) takto:

„Cvičení je úloha, která obvykle slouží k procvičování probraných stereotypů, algo-
ritmů, vzorců, apod. Mezi pojmy úloha a problém se většinou nedělají rozdíly; úloha
je chápána jako zadání situace dosud typově neřešené, kde vystačíme v podstatě
s poznatky a aparátem známým, u problému je předpoklad většího podílu řešitelovy
tvořivosti a vynalézavosti. Pod pojmem příklad se rozumí vzorový příklad, tedy text
úlohy doplněný jedním nebo více možnými řešeními.“

Na americkou publikaci National Science Education Standards z roku 1996 (Pech
a kol, 2015, s. 15) je odkazováno při vymezování pojmu bádání. Dle této publikace
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je v bádání zahrnuta činnost žáků, při kterých si rozvíjejí své znalosti a snaží se
porozumět vědeckým myšlenkám. Pojem bádání charakterizují Pech a kol. (2015,
s. 19) také jako souhrn vykonávání činností žáků, které jsou shrnuty i s jednotlivými
činnostmi zde:

• hledání –> hledáme

• pozorování –> pozorujeme

• kladení otázek –> dedukujeme

• vyhledávání informací z různých zdrojů –> nabízíme hypotézy

• plánování výzkumu, navrhování postupů zkoumání –> ověřujeme hypotézy

• přezkoumávání již známých věcí, na základě experimentálních výsledků –>
nemusíme dojít k žádnému konečnému závěru

• využívání nástrojů pro sběr, analýzu a interpretaci dat –> závěry závisí na
našem momentálním rozhledu

• formulování a vysvětlení odpovědí –> různí badatelé mohou dojít k různým
závěrům

• sdělování závěrů –> různí badatelé mohou interpretovat stejná fakta různě

Dle Samkové (2011) je také důležité při bádání, aby pozorování bylo co nejpřesnější,
protože i malé chyby v pozorování mohou způsobit velké chyby v konečném výsled-
ku. Pozorovatelé podvědomě využívají zkušenosti a postřehy získané z předchozích
pozorování a tím mohou chybovat, protože mohou mít tendenci výsledky pozorování
zkreslovat, například pokud je naznačen vztah k častému nebo obvyklému jevu.

Průběh badatelsky orientované lekce lze stručně popsat v několika krocích:

• Přemýšlení o tématu a kladení otázek

• Formulace hypotézy

• Plánování a příprava pokusu

• Provedení pokusu
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• Pozorování a zaznamenávání

• Analýza dat

• Návrat k hypotéze a formulace závěru

• Prezentace a hledání souvislostí

• Reflexe

Badatelsky orientovaná výuka je tedy takový způsob vyučování, ve kterém učitel
nepředává učivo výkladem v hotové podobě, ale dostává se do role průvodce studiem.
Činnost učitele a žáka je zaměřena na rozvoj znalostí, dovedností a postojů na
základě aktivního a samostatného poznávání skutečnosti žákem, kterou se sám učí
objevovat a objevuje (Dostál, 2015b).

Jedná se tedy o učení skrze bádání, zkoumání, objevování, hledání odpovědi. Tento
vzdělávací směr tedy využívá metody aktivního učení převážně v přírodovědných
nebo technických předmětech.

První zmínka v českém vzdělávacím prostředí o badatelsky orientované výuce se na
portálu RVP objevuje až v roce 2008 (Pech a kol., 2015). Ovšem v zahraničí se řeší
již mnohem delší dobu, v některých anglicky psaných pramenech se tento pojem
začal vyskytovat už od 60. let 20. století (Dostál, 2015b). Navíc v české literatuře
se termín badatelsky orientovaná výuka zpočátku vůbec neujal, jak zmiňuje ve své
publikaci Dostál (2015b, s. 33). Když se u nás pojednávalo o učení objevováním, pak
byl tento pojem nejvíce spojován s metodou řešení problémů či konstruktivistickou
metodou.

Dostál (2015b) dále uvádí, že vymezení pojmu BOV není úplně jednoznačné a exis-
tují dva odlišné náhledy autorů. V užším pojetí podstata BOV spočívá v řešení
problému a výrazně se překrývá s problémovou výukou. V širším pojetí je BOV
chápána nejenom na řešení problému, ale i jako výuka zaměřená na bádání se všemi
souvislostmi, včetně vlastního bádání. Rozvoj badatelských vědomostí, dovedností
a postojů, které mohou být pro pozdější řešení problémů nezbytné, je tedy zahrnuto
v širším pojetí BOV.
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Dostál (2015b, s. 52) vymezuje pojem badatelsky orientovaná výuka takto:

• BOV zahrnuje bádání, jehož cílem je uvědomění si problémové situace
a objevení problému, stejně jako bádání, které má neproblémový charakter

• bádání realizované v rámci BOV nelze ztotožňovat s vědeckým bádáním,
lze však hledat paralely, provádět komparace a podrobovat obojí dalšímu
zkoumání

• existuje vzdělávací obsah, který lze realizovat pouze prostřednictvím badatel-
ských aktivit žáků

• v rámci BOV jsou využívány různé vyučovací metody, především problémové

• realizace BOV se projevuje ve všech složkách výuky, nikoliv pouze v metodách

• BOV se vztahuje jak k žákovi, tak i k učiteli

• veškerá doba BOV nemusí být věnována pouze přímému bádání

• je vhodné, aby BOV zahrnovala i multioborová badatelská témata

• BOV předpokládá využití badatelských metod nejen empirického,
ale i teoretického charakteru

Termín BOV pronikl do českého vzdělávacího prostředí pomocí mezinárod-
ních projektů, které se zaměřují na badatelsky orientované vzdělávání, a kte-
ré byly financované ze Sedmého rámcového evropského výzkumného programu
(Samková a kol., 2015, s. 5).

4.2 Úrovně bádání v BOV

Bádání se začíná specifikovat důkladněji, protože vyplouvají napovrch další studie.
Například Eastwell (2009 cit. dle Stuchlíkové, 2010) dělí bádání podle intenzity
zapojení žáka do badatelských aktivit:

1. Potvrzující bádání – nejjednodušší úroveň bádání. Žáci dostávají nejví-
ce informací, protože bádání je zcela řízeno učitelem (Dostál, 2015a).
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Žáci postupují podle detailního návodu, který byl vypracován učitelem a tím
ověřují nebo potvrzují zákonitosti a teorie. Zde žáci tedy neřeší problém, pro-
tože předpokládané výsledky prováděných experimentů jsou předem známy.
Tento typ bádání má značný význam v případech, kdy se učitel snaží rozvinout
především pozorovací, experimentální a analytické dovednosti žáků. Jako je
například zaznamenávání a vyhodnocování získaných dat.

2. Strukturované bádání – založeno na základě řešení problému. Učitel přede-
vším klade otázky a tím sděluje postup bádání. Žáci na základě důkazů,
které získali, pátrají po řešení problému a formulují vysvětlení předpokladů.
I zde je postup bádání zcela v režii učitele, avšak řešení není předem známo.
Se strukturovaným bádáním se rozvíjejí schopnosti žáků provádět vyšší úrovně
bádání.

3. Nasměrované bádání – návaznost na předchozí úrovně bádání. Učitel je přede-
vším aktivním průvodcem. Žáci kladou výzkumné otázky ve spolupráci s učite-
lem a ten jim poskytuje i rady při plánování postupu a jejich vlastní realizaci.
Postupy řešení navrhují sami žáci a následně je realizují. Nasměrované bádá-
ní vede žáky k samostatnosti a učitel jim je nápomocen mnohem méně než
v předchozích úrovních bádání.

4. Otevřené bádání – nejvyšší úroveň bádání, které je založeno na samostatné
činnosti žáků. Žáci samostatně vymezí problém, sami si kladou otázky, pro-
mýšlejí postupy, zaznamenávají a analyzují zjištěné údaje, formulují závěry
z důkazů, které shromáždili, včetně jejich obhájení.

4.3 Role učitele a žáka v BOV

Učitel hraje v badatelsky orientované výuce nejvýznamnější roli, protože připravuje
konkrétní projekt výuky, ovlivňuje koncepci výuky tak, aby umožnil žákův rozvoj
na základě jeho bádání (Dostál, 2015a). Kurikulární dokumenty jsou také velmi
důležité, protože tvoří rámec, ve kterém se učitel pohybuje při zaměření výuky.
Pokud bude učitel vybaven patřičnými kompetencemi, bude realizace BOV úspěšná.
Zároveň Dostál (2013 cit. dle Nocara a Nováka, 2015) dodává, že žák, který neumí
s problémem pohnout nebo je opakovaně neúspěšný a v pokusech propadá beznaději,
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musí mu učitel nabídnout doplňující otázky a rady, aby mu dodal sebedůvěru. Žák
by měl být veden k tomu, aby si zkonstruoval svůj vlastní, autentický obraz světa,
vybudovaný na vlastních zkušenostech.

Anderson (1999 cit. dle Dostála, 2015a) píše, že se učitel při BOV stává
„koučem” žákova rozvoje, protože pomáhá žákům v procesu získávání informací,
usměrňuje aktivity žáků, modeluje proces učení a usnadňuje jim myšlení. Naopak
při tradiční výuce jak již bylo řečeno, učitel žákům poznatky předává, řídí aktivity
žáků a vysvětluje pojmové vztahy. Je však důležité si uvědomit, že součástí BOV
je i instruování a transmisivní výuka, protože bez osvojení některých poznatků by
nebylo možné bádat.

Podstatné pro BOV je, aby učitel vytvořil podmínky tak, že u žáka bude vznikat
potřeba poznávat a osvojovat si způsoby lidského jednání a myšlení (Dostál, 2015b).
Podmínky spočívají v tom, aby žák nemohl splnit úlohu známými způsoby, ale aby
musel hledat nový způsob řešení úlohy. Ty potom nazýváme problémovými úlohami.
Takovýto rozpor žáka aktivuje k bádání, k hledání cest, jak problém vyřešit, jak dojít
k novému poznání. Přitom dochází u žáka k rozvoji myšlení a k učení intelektových
činností.

Obrázek 4.1: Žák vs. učitel v BOV (Dostál, 2015a, s. 25).

Dle Samkové a kol. (2015) je možné BOV schematicky znázornit jako průnik čtyř
charakteristik:

• cíle vzdělávání, kultury vyučování, žákovských a učitelských aktivit, které jsou
specifické pro takto zaměřenou výuku
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Obrázek 4.2: Charakteristiky BOV (Samková a kol., 2015, s. 7).

4.4 Typy výukových metod v BOV

Jelikož BOV podporují různé vyučovací metody, tak se zde omezím na členění metod
dle I. J. Lernera (1986 cit. dle Kalhouse a Obsta, 2002) a Maňáka se Švecem (2003).

Klasifikace metod výuky dle I. J. Lernera (1986 cit. dle Kalhouse a Obsta, 2002)
vychází z charakteru poznávacích činností žáka při osvojování obsahu vzdělávání
a z charakteristiky činnosti učitele, který ji při výuce organizuje. Metody výuky dělí
do následujících skupin:

• Reproduktivní metoda – žák si hotové poznatky a činnosti osvojuje a pak je
pouze reprodukuje. Patří sem metoda reproduktivní a informačně-receptivní
metoda. Tyto metody vedou nejrychleji k cíli, jsou nejúčelnější a nejekonomič-
tější ve vztahu k výuce a v praxi mají své nenahraditelné místo.
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• Produktivní metoda – zde naopak žák získává nové poznatky převážně sa-
mostatně jako výsledek tvořivé činnosti. Do této skupiny patří metoda vý-
zkumná, heuristická metoda a metoda problémového výkladu, kterou zařadíme
do přechodné skupiny, protože v ní jde o kombinaci osvojování hotových in-
formací s prvky tvořivé činnosti.

Mezi hlavní kritéria klasifikace výukových metod dle Maňáka a Švece (2003) patří
zákonitosti výukového procesu, cíle a úkoly výuky, úroveň fyzického a psychické-
ho rozvoje žáků, osobnost učitele, zvláštnosti třídy a vnější podmínky výchovně-
vzdělávací práce. Výukové metody zde dělí podle kritéria stupňující se složitosti
edukačních vazeb na:

• Klasické – ty se člení na metody názorně-demonstrační, dovednostně-praktické
a slovní.

• Aktivizující – ty se člení na metody heuristické, diskusní, situační, řešení pro-
blémů, inscenační a didaktické hry.

• Komplexní – rozdělují se na frontální výuku, partnerskou výuku, skupinovou
a kooperativní výuku, samostatnou práci žáků, individuální a individualizo-
vanou výuku, kritické myšlení, výuku dramatem, brainstorming, projektovou
výuku, učení v životních situacích, otevřené učení, výuku podporovanou po-
čítačem, televizní výuku, hypnopedii, sugestopedii a superlearning.

Aktivizující metody rozvíjejí osobnost žáka, především jeho charakterovou a myš-
lenkovou samostatnost, tvořivost a zodpovědnost (Maňák a Švec, 2003). Binterová
a kol. (2015) uvádí, že aktivizující metody podporují tvořivé hledání učitelů a podílí
se na překonávání stereotypů ve výuce. Tyto metody respektují úroveň kognitivního
rozvoje žáků, protože podporují individuální učební přístup k jednotlivým žákům,
navíc i žáci mohou ovlivnit cíle výuky.

Maňák (2003, s. 42) dále uvádí, že aktivizující výukové metody jsou velmi motivač-
ní, protože jsou založeny na heuristickém přístupu k učivu, zároveň ale dodává, že
používání aktivizujících metod ve školní praxi přináší i určité obtíže, jako:
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1. žáci by měli mít o daném tématu určité počáteční vědomosti

2. učitel se musí vypořádat s direktivním řízením a dominujícím postavení ve
třídě

3. vyžadují více organizační přípravy a vyučovacího času

4. je nutné předpokládat i nedostatek pomůcek a vhodných materiálů

U komplexních výukových metod se předpokládá ucelená kombinace a propojení
základních prvků didaktického systému, například didaktické prostředky, životní
situace nebo organizační formy výuky (Maňák a Švec, 2003).

S ohledem na cíle, ke kterým učitel směřuje, očekávané úrovni osvojovaných znalostí
a dovedností žáků, plánovaném modelu výuky, či žádoucích postojů žáků, podle to-
ho volí učitel výukovou metodu. Dále velkou roli při výběru metody hraje tvořivost
a samostatnost žáků, ale i stupeň rozvoje aktivity. Ne vždy je možné metody reali-
zovat z důvodů například časové náročnosti, zajištění pomůcek či pomocníků nebo
změnou prostorových dispozic. Navíc při snaze zavedení nových metod bude naru-
šen zaběhnutý systém, ale pokud učitel disponuje odvahou, vytrvalostí, a především
tvořivostí či vynalézavostí může dojít úspěchu.

Obrázek 4.3: Metodická různorodost v rámci BOV (Dostál, 2015b, s. 44).
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• Metoda problémového výkladu

V této metodě se kombinují prvky tvořivé činnosti a osvojování hotových informací
(Kalhous a Obst, 2002). Žáci na základě vlastních aktivit a s pomocí učitele řeší
takovou úlohu, na kterou neznají odpověď. Základní souhrn problémového výkladu:

• činnost učitele je dominantní, nedochází zde k bádání, ale lze ho chápat jako
přípravu na bádání samotné

• učitel seznamuje žáky s daným problémem a s různými možnostmi jeho řešení

Učení probíhá formou pokus-omyl a je typické pro metodu problémového výkladu,
přičemž se žáci učí jak ze svých úspěchů, tak i z chyb a nezdarů (Maňák a Švec,
2003). Metodu problémového výkladu lze chápat jako přípravu na vlastní bádání,
protože u ní nedochází k bádání ani na jedné úrovni (Dostál, 2015b). Dostál
(2015a, s. 53) uvádí také rozdíly mezi metodou problémového výkladu a BOV,
které jsou znázorněny na obrázku 4.4. Lze vidět, že se sice částečně překrývají,
ale nejedná se o identické pojetí výuky, protože v některých úlohách žák s využitím
badatelských metod neřeší problém. Cíl zná předem a ví, jak ho dosáhnout,
může aplikovat známé postupy, například u řešení laboratorní úlohy, která
může být zaměřená na pozorování skutečnosti. Naopak také platí, že ne všechna
řešení problémů spočívají pouze v bádání a objevování nových postupů a prostředků.

Obrázek 4.4: Vztah mezi BOV a problémovou výukou (Dostál, 2015a, s. 54).
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• Heuristická metoda

Heuristika pochází z řečtiny heuriskó = nalézt, objevit. Více nám může napovědět
slovo heuréka = objevil jsem. Základní principy řešení problému touto metodou jak
píše (Melvin, 2007), stanovil maďarský matematik G. Polya v knize How To Solve
It, které rozdělil do 4 částí:

1. Porozumět problému

2. Navrhnout plán/projekt

3. Realizovat plán/projekt

4. Ohlédnout se zpět, (aby si řešitel uvědomil, které řešení fungovalo a které
nikoliv, a získal tak zpětnou vazbu pro řešení budoucích problémů)

V této metodě tedy učitel poznatky žákům přímo nesděluje, pouze je vede k tomu,
aby si poznatky sami osvojovali (Maňák a Švec, 2003). Učitel ze zkušeností žáků
daného učiva konstruuje učební úlohy, které budou pro žáky znamenat určitou obtíž,
určitý rozpor (Kalhous a Obst, 2002). Učitel se snaží u žáků podporovat pátrání,
objevování či hledání pomocí kladení problémových otázek. Takovéto techniky žáky
motivují, neboť jim pomáhají osvojovat si potřebné dovednosti a vědomosti (Maňák
a Švec, 2003).

Důležité také je, aby žáci disponovali předběžnými výchozími dovednostmi a vědo-
mostmi. Cíl musí být zřejmý a přiměřený jejich silám, tím zajistíme, že heuristická
metoda učení bude úspěšná. Žáci tedy nejprve musí ovládat pracovní úkony jako je
například vyhledávání, shromažďování, třídění a uspořádání dat, údajů a informací,
kladení otázek či tvorbu hypotéz. Důležité body heuristické metody jsou následující:

• převládá zde samostatná činnost žáků

• realizuje se především pomocí strukturovaného a nasměrovaného bádání

• učitel v roli aktivního průvodce v rámci badatelské činnosti žáků

Nutné je ještě zmínit, že heuristické metody jsou časově náročnější, takže je nelze po-
užít ve všech případech. Například řízení výuky klade na učitele větší nároky, nebo
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žáci nemusí dojít k očekávaným výsledkům. V takovýchto případech bývá heuristic-
ká metoda zastoupena metodou řízeného objevování, nebo případně metodou řízené
diskuse. V metodě řízeného objevování učitel zasahuje hlouběji a častěji do „obje-
vování“ žáků a u metody řízené diskuse klade většinou otázky sám učitel a žádoucí
závěry si připraví předem.

• Výzkumná metoda

Činnost učitele při využití výzkumné metody spočívá ve výběru vhodných učebních
úloh, které by u žáků zajišťovaly souhrnné tvořivé aplikace vědomostí i získaných
praktických zkušeností, včetně samostatného výběru již upevněných algoritmů růz-
ných řešení (Kalhous a Obst, 200). Shrnutí důležitých bodů výzkumné metody:

• reflektuje otevřené bádání

• předpokládá vysokou úroveň kognitivních schopností a dovedností žáka

Aktivita učitele u této metody ustupuje do pozadí, protože učitel pouze zadává lite-
raturu, určí podmínky, kontroluje žáky během řešení a organizuje hodnocení činnosti
žáků. A žáci samostatně hledají řešení pro celkový problémový úkol, tj. samostatně
studují literaturu, realizují vypracovaný plán řešení, stanoví si posloupnost jednot-
livých etap řešení, ověřují řešení a zdůvodňují výsledky.

• Diskusní metoda

Na slovní metodu rozhovoru navazuje diskusní metoda. Je to určitá forma komuni-
kace mezi učitelem a žáky, kteří si navzájem vyměňují své názory na dané téma,
pro svá tvrzení uvádějí argumenty, a tím nacházejí řešení daného problému společně
(Maňák a Švec, 2003).

Diskuse se řídí daným řádem a je vhodné zapojení všech zúčastněných osob, i kdyby
se měli zapojit jen pasivně tj. nasloucháním. V diskusi má její vedoucí neustále hlavní
slovo, ale poskytuje příležitost k projevům ostatních účastníků. V průběhu diskuse
je vhodné shrnout dosažené výsledky a na jejich základě formulovat východiska pro
další pokračování. Analýzou těchto výsledků dochází k rozvíjení myšlení, formulování
svých myšlenek, schopnosti argumentování a veřejného vystupování. Při osvojování
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nového učiva může být příprava diskusních materiálů i průběh diskuse náročnější
(Maňák, 2003). Proto je výhodné žáky s časovým předstihem informovat o tématu
diskuse, aby se na ni mohli připravit.

Brainstorming se v diskusní metodě osvědčuje při hledání nových řešení, jedná se
o skupinovou techniku, jejímž cílem je ve vyhrazeném čase vyprodukovat co nejvíce
spontánních nápadů. Tyto nápady či náměty rovnou zapisovat na tabuli, aby se
účastníci na jejich základě vyprovokovali k dalším myšlenkám. Základním pravidlem
brainstormingu je, aby všechny navrhované nápady či náměty na řešení byly zapsány,
ale nebyly během jejich vymýšlení komentovány, nebo dokonce kritizovány. Po krátké
přestávce se tyto nápady či náměty analyzují. Pro lepší posuzování a hodnocení
vytvořených nápadů či námětů je vhodné vytvořit předem seznam kritérií (Maňák
a Švec, 2003).

• Metoda situační

Řešení situační metody není jednoznačné a vztahuje se k řešení problémových pří-
padů ze života (Maňák a Švec, 2003). Obvykle nejsou k dispozici všechny potřebné
informace pro řešení, tím vzniká problémovost situace, i když se můžou nezbytné
informace postupně doplňovat (Maňák, 2003). Pro využití situačních metod ve výu-
ce je zapotřebí, aby žáci disponovali alespoň základními dovednostmi myšlenkových
operací, měli přiměřené vědomosti a zkušenosti z dané oblasti a byli samostatní.
Žáci se v rámci této metody učí zvládání situací i promyšlenému jednání. Metodický
postup má tyto základní fáze (Maňák a Švec, 2003):

1. Prezentace případu

2. Zisk dalších informací (od učitele nebo z jiných zdrojů)

3. Řešení případu (individuálně, ve skupině, kombinovaně)

4. Rozbor variant řešení a diskuse (v malé skupině, v celé třídě)

5. Zhodnocení výsledků a zobecnění závěrů, příp. konfrontace s praxí

Nejvíce jsou pomocí situační metody rozvíjeny komunikační dovednosti. Pokud uči-
tel pečlivě promyslí a metodicky připraví zajímavý případ z reálného života, tak
mu samozřejmě zabere více času nejen příprava mimo výuku, ale i rozbor tohoto
případu ve výuce bude delší, než je obvyklé u tradičních postupů.

37



• Didaktické hry

U didaktických her, jak již zní z názvu, se jedná o činnosti formou her, které jsou
uzpůsobeny pedagogickým cílům. Didaktická hra je založena na řešení problémových
situací, rozvíjí aktivitu, samostatnost, myšlení a tvořivost (Maňák, 2003). Podle
obsahu a cílů dělí Meyer (2000 cit. dle Maňáka a Švece, 2003, s. 128) didaktické hry
na:

• interakční hry – svobodné hry (s hračkami, stavebnicemi, simulace činností)

• sportovní a skupinové hry (účastnit se mohou všichni hráči), hry s pravidly

• společenské hry, myšlenkové a strategické hry, učební hry

• simulační hry (hraní rolí, řešení případů, konfliktní hry, loutky maňásci)

• scénické hry (rozlišení mezi hráče a diváky, jeviště, rekvizity, speciální oblečení)

Didaktické hry je možné také členit podle různých specifikací, například:

• dle obsahu – vliv na jazykový, matematický, pohybový či estetický rozvoj

• dle využití během výuky – motivační, opakovací či na upevňování znalostí

• dle typu rozvoje – paměť, myšlení, komunikaci, kooperaci či tvořivost

Mezi oblíbenější hry patří ty kratší, například (různé kvízy, soutěže, rozhodovací
hry), protože je lze zařazovat do různých fází edukačního procesu. Ovšem u di-
daktických her upozorňuje Maňák (2003, s. 45) na možné nebezpečí toho, že se
nedosáhne výchovně-vzdělávacího cíle kvůli atraktivnosti hravé činnosti.

• Metoda kritického myšlení

Metoda kritického učení souvisí s kritickým myšlením, které již bylo zmíněno v ka-
pitole 3.1. Tato metoda se podle Maňáka a Švece (2003) zaměřuje na činnost, která
pomáhá žákům se posunout od povrchního učení k hlubšímu. Žáci lépe porozumí
učivu při odhalování souvislostí, a tím dojdou i k vlastním závěrům.

Základem je model, skládající se ze tří stěžejních etap, a to evokace, uvědomění si
významu a reflexe. Stručné shrnutí jednotlivých fází zní:
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1. Evokace – žák si aktivně a samostatně uvědomí i slovně vyjádří, co již o daném
tématu ví, dále si formuluje vlastní otázky, na které bude hledat odpovědi

2. Uvědomění si významu – zde se žák setkává s novými informacemi a názory

3. Reflexe – žák se ohlíží nazpět a vzpomíná na průběh učení, analyzuje nové
informace, dále si nové poznatky upevňuje, doplňuje předešlé nebo přetváří
představy původní

Při rozvoji kritického myšlení mají velmi důležitou úlohu učitelovy otázky, které
stanovují míru náročnosti na žáky a bývají i ukazatelem pro hodnocení výsledků.

• Projektová metoda

V této metodě jsou žáci vedeni k řešení komplexních problémů a získávají zkušenosti
s praktickou činností a experimentováním (Průcha, 1995). Projektová metoda dle
Maňáka (2003, s. 44) také podněcuje samostatné získávání vědomostí a dovedností
nezbytných pro řešení určitých problémů v praxi, a zároveň přispívá k rozvoji žákovy
osobnosti, protože práce na projektu umožňuje žákovi dozvědět se mnoho o svých
schopnostech.

Komplexnost problémů se projevuje zejména tím, že například sjednocuje učivo
z několika vzdělávacích oblastí a různých předmětů, zahrnuje různé dílčí výukové
metody a rozvíjí různé dovednosti (Lojdová, 2012). V projektové metodě probíhá
řešení projektu v těchto fázích:

1. Příprava projektu – zde se stanovuje cíl a téma projektu, které by mělo být
realizovatelné, vycházet z reality a být přitažlivé a zajímavé pro žáky.

2. Plánování projektu – zde se vytvoří plán řešení a musí být stanoveno:

• organizační rozvržení – místo, kde bude projekt probíhat (ve škole nebo
na jiném místě), v jakých předmětech (jeden či více), jak bude probíhat
(postupně nebo nepřetržitě)

• časové rozvržení – jak dlouho bude projekt probíhat (krátkodobě, dlou-
hodobě)
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• spolupráce žáků – jestli budou žáci spolupracovat (ve skupinách, v rámci
třídy nebo ročníků či mohou být účastníky i rodiče) nebo budou pracovat
samostatně

• další podmínky práce žáků – materiál, prostředí, finanční a personální
zajištění

• hodnocení žáků – jaká budou kritéria hodnocení a jak bude realizováno

3. Realizace projektu – zde probíhá práce žáků dle vytvořeného plánu, žáci vyhle-
dávají informace, samostatně a aktivně pracují, diskutují, zajišťují potřebný
materiál, pořizují dokumentaci, provádí výzkum, operativně reagují na změny
v procesu řešení projektu. Učitel je v roli moderátora, případně radí žákům
v případě potřeby, podporuje je, motivuje je, a pokud se žáci odkloní od sta-
noveného cíle či záměru, tak může i zasáhnout do jejich práce.

4. Prezentace výsledků projektu – zde u žáků narůstá pocit důležitosti a odpo-
vědnosti, posiluje jejich sebedůvěru ve vlastní schopnosti. Prezentace může být
například formou (novin, plakátu, časopisu, besedy či divadelního představení,
atd.)

5. Hodnocení projektu – zde žáci hodnotí svou práci, jak se zapojili do práce
skupiny, výstup skupiny a získané dovednosti a poznatky. Hodnocení se opírá
především o sebekritiku a objektivní posouzení přínosu jednotlivých řešitelů.

Hlavní výhodou projektové výuky je řešení problémů, rozvíjení tvořivosti,
a vzájemná spolupráce žáků, která je vede k odpovědnosti a toleranci (Kalhous
a Obst, 2002). Nevýhoda je v časové náročnosti jak na přípravu, tak i realizaci.
Vrána (1936, s. 90) také upozorňuje, že ve škole nelze používat pouze projektovou
metodu, nelze vše učit pouze formou projektů, protože by to podle něj znamenalo
konec vyučovacích předmětů.

• Výuka podporovaná počítačem

Využití počítače ve výuce přináší velkou řadu nových možností. Počítač, nejenom že
usnadňuje přístup k informacím včetně jejich zpracování, ale bývá vybaven i vhodný-
mi programy, které slouží pro vytváření dynamických obrázků a grafů, efektivnímu
zpracování výpočtů a může i napomáhat zorganizovat výuku (Pech a kol., 2015).
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4.5 BOV vs. tradiční výuka

Výhodou BOV je nepochybně aktivita žáka, která mu pomůže v hlubším pochopení
dané problematiky a přinese mu mnoho heuristických zážitků. Žák se naučí neje-
nom pracovat se zdroji informací, ale i vyhodnocovat jejich přínos pro další práci.
Spolupráce mezi žáky je naučí prezentovat své názory a nápady, ale i respektovat
své kolegy. Naopak velká nevýhoda a pravděpodobně i důvod, proč se u nás rozšiřuje
BOV velmi pomalu, je objem časové náročnosti. Zde se nejedná pouze o přípravu
výuky a pomůcek, ale také o hodinovou dotaci pro daný předmět a množství látky,
kterou má učitel s žáky projít. Při současném objemu učiva si nemůže učitel dovolit
věnovat celou vyučovací hodinu řešení jedinému problému.

Tabulka 4.1: Porovnání BOV a tradiční výuky.

Badatelsky orientovaná výuka Tradiční výuka
Učivo

1. klíčové pojmy, zákonitosti spousty poznatků
2. otevřenost učiva uzavřenost učiva
3. rozpornost poznání bezrozpornost poznání
4. důležité (metody i výsledky) důležité (výsledky)

Pojetí žáka
1. rozdílnost žáků stejnost žáků
2. využívá prekonceptů nevyužívá prekonceptů
3. vlastní rozhodování žáků není na to prostor

Styl učení
1. poznatky konstruují zapamatování výkladu
2. zkušenosti+teorie=indukce teorie+příklad=dedukce
3. využívá spolužáků nevyužívá spolužáků
4. nejen učebnice potřebují učebnice
5. využívá chybovosti chyba není tolerována
6. vnitřní motivace vnější motivace

Výsledky výuky
1. základní vědomosti+praxe široké vědomosti–praxe
2. osvojení metod metody nejsou osvojeny
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V předešlé tabulce 4.1 jsou vytyčeny základní rozdíly mezi BOV a tradiční výukou,
jak z pohledu učitele a žáka, tak i stylem výuky. Dále je vhodné vyzdvihnout souhrn
přínosů a obtíží při zavádění BOV do výuky, které jsou popsány již mnoho autory,
ale podrobně je rozebírají Edelson a kol. (1999). Jejich podrobný komentář je stručně
shrnut zde:

přínosy BOV:

• vytváření obecné schopnosti hledat a objevovat

• speciální schopnosti a dovednosti potřebné pro zkoumání

• zlepšené porozumění vědeckým pojmům

• objevování vědeckých principů

• zvýšení citlivosti na nedostatky ve vlastních znalostech a jejich doplňování
cestou systematického zkoumání, upřesňování a využívání dosavadních znalostí

obtíže při zavádění BOV:

• motivace studentů

• dovednosti studentů potřebné pro zkoumání

• zázemí studentských dosavadních znalostí

• omezení možné realizace – čas, zdroje, učební plány atd.

Závěrem lze konstatovat, že i přes značné výhody BOV se bohužel učitelé drží me-
tody tradiční výuky, kde předpokládám, že je to dáno především z důvodů jejich
obav z neúspěšné aplikace nové metody.
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5 Zpracování listů pro tematický blok

Při zpracování návrhu se vycházelo z dostupných materiálů na webu, ale také z již
existujících metodických i pracovních listů, které slouží pro výuku jiných přírodo-
vědných nebo technických předmětů. Na obrázku 5.1 je znázorněno použité logo
z projektu EduTech. Toto „logo” je použito ve všech vytvořených metodických
listech.

Obrázek 5.1: Ukázka použitého loga (KPP FP TUL, 2015).

• Projekt EduTech

Cílem ESF projektu EduTech, který probíhal v letech 2014 – 2015, bylo podpořit
a aktivně seznámit lektory s principy BOV, dle kterých probíhala výuka v rámci
aktivit projektu zaměřených na žáky a studenty. V projektu byli proto proškoleni
garanti oborů a lektoři v metodách a postupech dle BOV. Jako odborná podpora
pro garanty a další zájemce o principy BOV vznikl koncepční studijní materiál ke
kurzu pro badatelsky orientovanou výuku. V rámci projektu dále vznikly moderní
výukové materiály ke kurzům nabízeným jak žákům, tak i studentům zajímajícím
se o badatelsky orientované kurzy.
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5.1 Struktura metodických listů

Při vzniku praktických metodických listů, které by mohli učitelé a lektoři používat,
bylo využito struktury materiálů z projektu EduTech, protože v projektu EduTech
bylo žádoucí, aby učitelé na základě těchto materiálů mohli navrhnout a realizovat
své vlastní výukové badatelsky orientované lekce. A z tohoto důvodu byla v mate-
riálech zachována struktura, která je zobrazena na následujícím obrázku 5.2.

Praktické metodické listy musí lektorům sloužit k tomu, aby v lekcích podporovali
objevitelské, heuristické postupy žáků. Dále aby lektoři podle nich vedli žáky k re-
flexi jejich vlastních myšlenkových procesů a k rozpoznávání efektivních strategií.
Proto je struktura lekce rozčleněna do čtyř částí, odpovídajících teoretickému mode-
lu učení se zkratkou M-E-U-R (motivace, evokace, uvědomění, reflexe). Tento model
je mezinárodně ověřen a je dostatečně známý mnohým praktikům v ČR. Zároveň
odráží poznatky moderních pedagogických a psychologických výzkumů učení.

Obrázek 5.2: Struktura vypracovaných materiálů.
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5.1.1 Úvodní list

Důležitou součástí je, aby v metodických listech byly jasně stanoveny cíle, které lekce
sleduje. Cíle jsou formulovány pomocí sloves, které popisují znalosti či dovednosti
žáků po skončení lekce, např.:

• žák samostatně formuluje hypotézu k danému tématu

• žák navrhne postup řešení daného problému

• žák porovná efektivitu více postupů při řešení daného problému

• žák prezentuje a obhájí správnost svého postupu před spolužáky

Další součástí úvodního listu jsou také požadavky na přípravu lekce (lektorova pří-
prava před zahájením lekce), prostředí, v němž se lekce bude odehrávat (učebna,
laboratoř), čas (doba výuky dané lekce). Dále lektor také volí věkovou skupinu, pro
kterou je lekce určena a úroveň badatelství.

V úvodním listu mohou být uvedeny vstupní požadavky na žáky (např. lektor oče-
kává, že žák již disponuje konkrétními znalostmi, na které bude lekce navazovat)
nebo specifická kritéria úspěchu (např. žádoucí podoba otázek, které si žáci kladou,
konkrétní hmatatelný výstup atp.).

5.1.2 Motivace

Cílem motivace je žáky zaujmout a nastartovat myšlenkové pochody, je vhodné
ji zařadit na samotném začátku výuky. Její funkcí je žáky zklidnit, zaměřit jejich
pozornost na učební činnost. Je dobré začít vysvětlením cílů lekce, co by se žáci
měli naučit, vytvořit nebo vykonat. Motivačně dobře působí vysvětlení užitečnos-
ti daných činností, proč se danou problematiku učíme, jak se dá využít v běžném
životě či v dalším učení. K upoutání pozornosti žáků lze využít i demonstrační me-
todu neboli předvedení názorné ukázky (model, ilustraci, předmět). K demonstraci
může posloužit i moderní didaktická technika (dataprojektor, interaktivní tabule,
atd.). Způsobů, jak vzbudit zájem žáků je mnoho, pár dalších příkladů: (představení
fantaskního nebo reálného příběhu, předložení problému, demonstrační pokus,
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Obrázek 5.3: Teoretický model učení M-E-U-R.

ukázka něčeho neobvyklého, navození záhady či tajemna, kladení provokativních
otázek, předložení rozporu či neobvyklé analogie) (KPP FP TUL, 2015).

5.1.3 Evokace

Fáze evokace má více funkcí. Slouží nejen k zaměření pozornosti žáků k učivu,
ale také k „navázání kontaktu“ s jejich „prekoncepty“, tedy s jejich dosavadními
znalostmi a zkušenostmi, které se k novému učivu vztahují. Dále je pro učitele
důležité poznat představy žáků, protože právě ty „prekoncepty“ některým žákům
brání v porozumění. V této fázi je důležité podnítit žáky k tomu, aby samostatně
přemýšleli o tématu a pokusili se zformulovat vlastní výzkumnou otázku, hypotézu
či problém. Významnou roli zde hraje vyvolání zvědavosti u žáka (KPP FP TUL,
2015).

Učitel zde může klást otázky typu (Slyšeli jste někdy o..., Jakou máte zkušenost s..,
Kdo se již setkal s..., Co víte o..., Co si myslíte o..., Viděli jste již...). Ale také může
vyzvat žáky k tomu, aby si uvedené zkušenosti zapsali do sešitu, na tabuli nebo aby je
sdíleli ve dvojicích či skupinách. Zde je význam sociálních interakcí mezi žáky. Tím,
že si žáci své zkušenosti sdělují, zjišťují, že lidé mají rozmanité, i protikladné názory
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či znalosti. Odlišnost těchto znalostí či zkušeností učitel v konstruktivistické výuce
využívá k vyvolání tzv. kognitivního konfliktu. Samozřejmě zdrojem kognitivního
konfliktu může být i zadaný úkol, který přesahuje dosavadní znalosti a dovednosti
žáka (Papáček, 2010).

Žák dochází k poznání, že jeho dosavadní poznatky jsou omezené, a cítí vnitřní po-
třebu dozvědět se více o daném tématu. Začne si klást správné otázky jako např.
(Co bych se chtěl o daném tématu dozvědět? Co se potřebuji dozvědět, abych mohl
správně vyřešit zadaný úkol?). Z psychologického hlediska se žák dostává do problé-
mové situace, která v něm vyvolává intelektuální obtíž. V tomto případě se probouzí
zvídavost a aktivizuje myšlení. Dostává se do ideálního výchozího stavu pro další
učení a výuku. Žák je tedy připraven přejít do další fáze, která je uvedena v 5.1.4.

5.1.4 Uvědomění

Zásada uvědomělosti není v pedagogice nová. Již Komenský ji považoval za jednu
z důležitých didaktických zásad. Znamená vlastně učení s porozuměním, tedy opak
bezduchého drilování, mechanického pamětného učení. Ale porozumění nemůže být
nikdy v plné míře předáno učitelem, k tomu se každý člověk při učení musí dopra-
covat vlastním úsilím. Podle kognitivní psychologie člověk nové poznatky přizpůso-
buje tomu, co již zná a naopak - vlastní poznání přizpůsobuje novým informacím
(Fontana, 1997).

Proto, když vyučujeme skupinu dětí, a za předpokladu, že všechny děti jsou pozorné
a motivované, nikdy u nich nedosáhneme stejné úrovně poznání. Žáci se vždy budou
odlišovat objemem i kvalitou osvojených vědomostí. To je dáno jak odlišnou kvali-
tou paměti, myšlení, tak právě i rozmanitostí jejich „prekonceptů“ (KPP FP TUL,
2015). V této fázi vyučování dochází k aktivní a uvědomělé učební činnosti žáků
s novými informacemi, např. žáci mohou (informace vyhledávat, pracovat s texty,
získávat informace z knihoven, archivů, z naučných filmů, při exkurzích, vycházkách
do přírody, experimentováním v laboratořích či ve třídě, nebo jen z výkladu učitele),
kde charakter učební činnosti závisí na tom, o jakou látku nebo vyučovací předmět
se jedná (Stuchlíková, 2015).

Žák by měl zde získat bezprostřední smyslovou zkušenost s tím, co si vybavil v před-
chozí části 5.1.3, kde je vhodné zvolit konkrétní aktivitu. Při uvědomění by se měla
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tedy propojovat stará informace, kterou žák již znal, s novou informací, kterou si
sám ověřuje nebo se ji dozvídá. K tomu pomáhají různé aplikační úkoly, aby si
žáci tyto procesy uvědomili. Mohou přitom vyvstat nové otázky, které se stanou
základem dalšího učení. Učitel během této fáze sleduje práci žáků a jejich procesy
uvědomování, kde v následující fázi 5.1.5 přistoupí k jejich rozboru.

5.1.5 Reflexe

Poslední fázi nazýváme reflexe, zde již žáci nových poznatků používají. Cílem je tedy
jejich zabudování do struktury myšlení. Toho lze dosáhnou opět aktivní činností.
Nejjednodušším postupem je nechat žáky nové poznatky vyjádřit vlastními slovy
nebo jinou formou vyjádření jako (prostřednictvím grafů, přehledných tabulek nebo
uměleckého vyjádření) (KPP FP TUL, 2015). U uměleckého vyjádření lze využít
např. (kresbu, malbu, dramatickou scénku či básně). Jedná se o přetransformování
poznatků žáky jejich vlastním osobitým způsobem (Papáček, 2001).

Reflexe je důležitou a často podceňovanou součástí procesu učení. Pro badatelsky
orientovanou výuku je klíčová, protože podstatou vědeckého uvažování je jakési myš-
lení o myšlení. Úkolem je vést žáky k uvědomění si samotného procesu učení.

V této části metodických materiálů jde o to, aby s žáky shrnuli výsledky učení nebo
svých postupů. Lektoři by měli sbírat informace o tom, jak žáci nyní rozumí danému
tématu či problému. Samozřejmě i to jaké dovednosti si žáci osvojili a jaké ponaučení
si vzali. Protože poznání je nikdy nekončící proces. Navíc v dnešní pedagogické
terminologii se jedná o tzv. kompetence k učení a řešení problémů (Stuchlíková,
2013).

Dále by si lektoři měli klást otázky, které zůstaly nezodpovězeny a jestli do příště
neudělat nějaké změny. A navíc z této části lekce by měli lektoři vyvodit závěry pro
koncipování navazující nebo příbuzné vyučovací hodiny.

5.2 Struktura pracovních listů

Struktura pracovních listů vychází ze struktury metodických listů, které slouží žá-
kům, stejně jako metodické listy učitelům.
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Cílem pracovně motivovaných listů je vyzkoušení a ověření dovedností žáků. Pracov-
ní listy pomáhají žákům také s ověřováním správnosti nově formulovaných hypotéz
či jejich korekci. Při jejich zpracování například u žáků, kteří disponující menším
množstvím poznatků, je toto vyrovnáno ziskem dovedností, zkušeností a znalostí
včetně jejich uchování (preparace). U většiny studentů není poznatková báze přimě-
řeně vyvinuta a krátkodobě není možno ji výrazně rozvinout. Vytvořené pracovní
listy jsou přiloženy společně s metodickými listy v následující kapitole 6.

5.3 Hodnotící nástroj metodického materiálu

Cílem hodnotícího nástroje metodického materiálu je zjistit, jak by obstály ve výuce
vytvořené metodické a pracovní listy na střední průmyslové škole u učitelů expertů.
Zda by je bylo možné zařadit do výuky předmětu základy elektrotechniky do kon-
krétního tematického bloku jménem stejnosměrný proud. Důležitým parametrem
potom je časový rozsah jednotlivých experimentů zařazených do výuky.

K tomu účelu posloužila průmyslová škola, kde byl autor v rámci pedagogické praxe,
ale vzhledem k časové indispozici nebylo možné tyto vytvořené materiály ve výuce
realizovat. Avšak byly poskytnuty učitelskému kolektivu vybrané průmyslové školy
pro posouzení a inspiraci. Vyplněné hodnotící nástroje jsou součástí práce a jsou
uvedeny v příloze A.
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6 Vypracované metodické a pracovní listy

6.1 Metodické listy

Metodické listy by měli sloužit vyučujícímu jako pedagogická příprava badatelské
výuky. Tyto listy jsou rozdělené do několika vyučovacích hodin, ale pouze do tří čás-
tí tematického bloku o stejnosměrném proudu. První část bloku jsem pojmenoval
základní veličiny a pojmy. Jedná je látku, která je vhodná pro žáky prvního roční-
ku střední školy. Žáci se zde dozvědí o základní soustavě jednotek SI, elektrických
zdrojích napětí a elektrickém odporu a vodivosti. Další části tematického bloku na
sebe systematicky navazují. Ve druhé části se žáci seznámí s elektrickým obvodem,
kterým protéká proud a dochází k úbytku napětí na odporu. Tato část je pojmeno-
vána Ohmův zákon. Poslední částí jsou Kirchhoffovy zákony, které se využívají ve
složitějších elektrických obvodech, zde bude hojně využívaná látka z předešlé části.

6.1.1 ML – Základní veličiny a pojmy
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Základní 

veličiny 
a pojmy 
 

1. ročník SŠ 
 

 
 

A 
 

 

 

90 

min. 

 

 

I.-XII. 

 

 
Prostředí 

Lekce může probíhat v běžné učebně 
nebo v laboratoři. 
 

Hlavní myšlenka lekce 
Cílem této lekce je seznámení 

studentů se základními veličinami 
(mezinárodní soustava jednotek) 
a pojmy v obvodech se stejnosměr-

ným proudem. Dále lekce přiblíží 
rozdělení látek podle elektrické 

vodivosti a představí elektrické zdroje 
napětí. Zásadním bodem této lekce 

bude jednoduchý elektrický obvod, 
schématické značky prvků v obvodu, 
elektrický odpor a vodivost.  

 
Zásadní otázka/y lekce 

Která základní jednotka v soustavě SI 
je určena pro měření elektrických 
veličin? Jak dělíme látky podle jejich 

elektrické vodivosti? Jaké jsou zdroje 
stejnosměrného napětí? Jak dělíme 

jednoduchý elektrický obvod? Jaká je 
souvislost mezi elektrickým odporem 
a elektrickou vodivostí? 

 

Příprava lekce 

Na lekci je potřeba tabule a pracovní 
list. 
 

 
Vstupní požadavky na žáky 

(volitelné) 
Základní poznatky z běžného života 
kolem nás. 

 
Vazba na jiné lekce (volitelné) 

Tato lekce předchází následující lekci 
na téma Ohmův zákon
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Cíl aktivity 

Žáci zjistí náplň lekce. Cílem 

je navodit zájem studentů 
 

15 min. 
 

Pomůcky 

Pracovní list Základní 

veličiny a pojmy, tabule. 
 

1) Motivace 
 

1. Učitel se zeptá, co žáky napadá pod pojmem 

fyzikální jednotka a jestli by dokázali některé 

jednotky vyjmenovat. Žáci by měli dospět 

k odpovědím: fyzikální jednotka je míra 

veličiny, existuje 7 základních jednotek 

soustavy SI (metr, kilogram, sekunda, ampér, 

kelvin, mol, kandela), odvozené a vedlejší 

jednotky (Pascal, newton, …; hodina, litr, …), 

násobky a díly jednotek (kilometr, mililitr, …), 

radián, steradián, … 

2. Učitel se zeptá, jestli žáci dokáží vyjmenovat 

určité látky (vodiče, izolanty a polovodiče). Žáci 

by měli dospět k odpovědím: vodiče (kovy jako 

je Ag, Au, Al, Cu; kapaliny a plyny), izolanty 

(sklo, papír, slída), polovodiče (jsou látky, které 

vedou elektrický proud za určitých podmínek, 

např. křemík, germanium, selen). 

3. Žáci dostanou pracovní list, kde se věnují 

prvnímu a druhému úkolu, kterým je v první 

části vyjmenovat jednotky, které byly uvedeny 

v prvním bodě a ve druhé části rozdělit látky 

podle elektrické vodivosti, které byly zmíněny 

ve druhém bodě. Poté chodí před tabuli, kde se 

snaží napsat co nejvíce odvozených jednotek. 

To vede k hlubšímu zapamatování fyzikálních 

jednotek. 
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Cíl aktivity 

Žáci vymýšlejí otázky 

týkající se vlastností 

stejnosměrného proudu 

z běžného života. Hledají 

a formulují možné hypotézy. 

Hledají postupy, kterými by 

své hypotézy potvrdili nebo 

naopak vyvrátili. Navrhují 

ověřovací experimenty 

k jednotlivým vlastnostem 

stejnosměrného proudu. 
 

15 min. 
 

Pomůcky 

Tabule, fixy, pracovní list 

Základní veličiny a pojmy. 
 

2) Evokace 

 

1.  Žáci společně diskutují o tom, zda již nějaké 

pokusy se stejnosměrným proudem viděli. 

Popřípadě nějaký pokus již sami prováděli.  

2. Žáci vymýšlejí otázky týkající se vlastností 

stejnosměrného elektrického proudu z běžného 

života, učitel žáky koriguje a snaží se je navést 

k vytvoření výzkumných otázek, které napíše 

na tabuli. Ty se týkají základních vlastností 

elektrického zdroje stejnosměrného napětí, 

elektrického obvodu, elektrického odporu 

a elektrické vodivosti. 

3.  Žáci si výzkumné otázky zapíší do pracovního 

listu a snaží se stanovit hypotézy týkající se 

výzkumných otázek. 

4.   Poté společnými silami hledají postupy, kterými 

by hypotézy potvrdili nebo vyvrátili. Žáci 

diskutují o vhodnosti/nevhodnosti jednotlivých 

nápadů, jak pokusy realizovat. Učitel opět musí 

korigovat a usměrňovat nápady žáků z hlediska 

nejen správnosti, ale i z hlediska možnosti 

provedení v podmínkách, kterými škola 

disponuje. 
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Cíl aktivity 

Žáci provedou jednotlivé 

pokusy, které povedou 

k objasnění fyzikálního jevu 

a potvrdí nebo vyvrátí svou 

hypotézu, kterou si před 

pokusem stanovili. 
 

45 min. 
 

Pomůcky 

Pracovní list Základní 

veličiny a pojmy, citron, 

voltmetr, vodiče, měděný 

hřebík, pozinkovaný nebo 

ocelový hřebík, LED dioda, 

tužka (tvrdosti 0 nebo 1).  

3) Uvědomění 
 

1.  Následuje experiment, který žákům osvětlí 

princip chemických zdrojů elektrického napětí 

na příkladu galvanického článku. Žáci budou 

pracovat ve dvojicích, kde každá dvojice 

dostane jeden citron a měděný a zinkový 

hřebík. Důležité je respektovat rozdílnost kovů. 

Měď a zinek jsou ideální, funguje ale i třeba 

měď a ocel. Žáci poté dle instrukcí sami 

zapíchnou hřebíky do citronu tak, aby 

vzdálenost mezi nimi byla zhruba 2 cm a aby se 

uvnitř citronu nedotýkaly. Poté v jednotlivých 

skupinách voltmetrem učitel změří, jak velké 

elektrické napětí je na jejich „citronové baterii“. 

Hodnoty žáci můžou zapisovat na tabuli a po 

ukončení experimentu učitel vyhlásí skupinu, 

které baterie generovala největší elektrické 

napětí. 
 

2.  Další pokus navazuje na předchozí a je 

zajímavější tím, že nejprve učitel vysvětlí 

žákům, jak se dají elektrické zdroje spojovat do 

série, stačí základní informace, že se postupuje 

tak, že kladný pól jednoho zdroje se spojí se 

záporným pólem druhého a že výsledné napětí 

takto spojených zdrojů je dáno součtem napětí 

jednotlivých zdrojů. Vzhledem k tomu, že na 

„citronové baterii“ vzniká elektrické napětí 

kolem 1 V, pokud se spojí baterie z předešlé 

části experimentu od alespoň tří skupin, 

dostaneme napětí dostatečné k tomu, abychom 

použili vznikající napětí k rozsvícení LED diody. 
 

3. Posledním pokusem této lekce je měření 

závislosti odporu na délce a průřezu vodiče. 

Žáci pomocí obyčejné měkké tužky tvrdosti 0 

nebo 1 vykreslí v pracovním listě v bodě 5 

například „1 x 3 čtverečky“ a změří jeho odpor 

tak, že vývody ohmmetru přitisknou na kraje 

obdélníku. Viz obrázek v pracovním listu. 
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Cíl aktivity 

Žáci zhodnotí úspěšnost 

jednotlivých pokusů, potvrdí 

nebo vyvrátí své hypotézy, 

zhodnotí badatelský postup. 
 

15 min. 
 

Pomůcky 

Pracovní list Základní 

veličiny a pojmy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Reflexe 
 

1. Žáci společně odpovídají na výzkumné otázky 

stanovené na začátku lekce. Ve svých 

odpovědích se střídají a případně se doplňují. 

Diskuzi řídí a koriguje vyučující. 

2. Žáci nejprve ústně potvrdí nebo vyvrátí své 

hypotézy, které si stanovili a následně 

experimentálně ověřili. Učitel by měl zmínit, 

že za chybnou hypotézu se netřeba stydět, 

naopak zdůraznit, jak je důležitý pokus 

k ověření skutečností a že to je právě cílem 

společného bádání. 

3. Učitel žáky vyzve k verbálnímu popisu 

provedení pokusu a vyhodnocení svých 

výsledků. Žáci si zjištěné poznatky pečlivě a 

srozumitelně poznamenají do pracovního listu. 

4.   Reflexe badatelského postupu – žáci diskutují, 

co bylo obtížné, kde nastaly problémy, nebo 

naopak s čím nebyl problém a bylo snadné. 

Zda by se daly pokusy obměnit, případně 

provést lépe, zajímavěji, případně na co si dát 

při jejich předvedení např. rodičům pozor. 
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5) Výklad 

 

Mezinárodní soustava jednotek 

Fyzikální veličina je stanovena s fyzikálního pojmu, který dokážeme změřit. 

Vyjadřuje vlastnosti jevů nebo hmoty a jsou mezi jednotlivými veličinami 

stanoveny závislosti, které vyjadřujeme matematickými vztahy. 

Fyzikální veličina = číselná hodnota + jednotka 

Jednotka je pevně stanovené množství příslušné veličiny. Pro přehlednost 

a jednoduchost byly stanoveny základní veličiny a jejich jednotky, které tvoří 

mezinárodní soustavu jednotek SI.  

Základní jednotky soustavy SI  

jednotka zkratka veličina 

metr m délka  

kilogram kg hmotnost 

sekunda s čas 

ampér A elektrický proud 

kelvin K teplota 

mol mol látkové množství 

kandela cd svítivost  

Odvozené a vedlejší jednotky soustavy SI  

Vytvářejí kombinace základních jednotek. Odvozené jednotky SI soustavy, se 

vyjadřují pomocí základních jednotek nebo mají zvláštní název.  

Násobky a díly  

Násobky a díly se jednotek v soustavě SI se tvoří podle třetí mocniny čísla deset. 

Uvádíme zde část předpon a jejich zkratek. Zkratky a předpony jsou vyčísleny od 

10-24 do 1024.  

zkratky předpony exponent zkratky předpony exponent 

T tera- 1012 m mili- 10 -3 

G giga- 10 9 μ mikro- 10 -6 

M mega- 10 6 n nano- 10 -9 

k kilo- 10 3 p piko- 10-12 
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Rozdělení látek podle elektrické vodivosti 

Látky mají různé vnitřní stavby a tím také různou schopnost vést elektrický proud. 

Látky podle schopnosti vést elektrický proud rozdělujeme do tří základních skupin.  

a) Vodiče   –   pevné látky, které vedou proud na základě elektronové teorie  

a jsou to převážně kovy (Ag, Au, Cu, Al)  

–   kapaliny a plyny, vedou elektrický proud na základě iontové  

teorie. Molekuly látky disociují (rozpadají se) na ionty  

působením, vnějšího elektrického pole a ionty se pohybují,  

v kapalině (elektrolyty) nebo plynu. 

b) Izolanty     –    látky, které nevedou elektrický proud (sklo, papír, slída)  

c) Polovodiče –  látky, které vedou elektrický proud za určitých podmínek  

(křemík, germanium) 

Elektrický zdroj napětí 

Elektrický zdroj napětí je každé zařízení, mezi jehož dvěma různými částmi, tzv. 

póly, je i při připojení vodiče udržován rozdíl elektrických potenciálů neboli 

elektrické napětí. Póly vyvedené na povrch zdroje a upravené pro připojení vodičů 

nazýváme svorky zdroje. Zdroje napětí, které ve vodiči vyvolávají stejnosměrný 

elektrický proud, nazýváme zdroje stejnosměrného napětí.  

Zdroje stejnosměrného napětí:  

galvanický článek, fotoelektrický článek, termočlánek, elektrický generátor 

(dynamo)  

Jednoduchý elektrický obvod:  

Aktivní část – elektrický zdroj napětí 

Pasivní část  – elektrický spotřebič, spojovací vodiče, spínače 

Elektrický zdroj napětí vytváří ve vodivých částech obvodu elektrické pole, které 

uvádí nositele elektrického proudu do uspořádaného pohybu. Elektrický spotřebič 

je zařízení, v němž se elektrická energie účelně mění v jinou energii. Spojovací 

vodiče propojují zdroj napětí se spotřebičem, spínačem a dalšími prvky 

elektrického obvodu. Spínače slouží k uzavření elektrického obvodu, při kterém 

uvádíme elektrické spotřebiče do provozu. 
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Měření základních veličin jednoduchého elektrického obvodu:  

Elektrický proud měříme ampérmetrem, který zapojujeme do obvodu vždy sériově 

se spotřebičem. Elektrické napětí měříme voltmetrem, který připojujeme na ty 

body obvodu, mezi nimiž chceme napětí měřit. 

 

Obr. 1.: Zapojení ampérmetru a voltmetru v elektrickém obvodu. 

Elektrický odpor  

Elektrický odpor je vlastnost elektrických vodičů, které kladou průchodu 

elektrického proudu odpor. Elektrický odpor ve vodiči vzniká tím, že dochází ke 

srážkám elektronů s atomu – tyto srážky pohyb elektronů brzdí.  

Měřením bylo zjištěno:  

Odpor vodiče je tím větší, čím je vodič delší. Odpor vodiče je tím menší, čím větší 

je jeho průřez. Odpor závisí na materiálu vodiče. 

Elektrický odpor značíme R, jednotkou elektrického odporu je Ω (ohm). 

𝑅 =  𝜌
𝑙

𝑆
 [Ω; Ω. m, m, m2] 

Závislost odporu vodiče na materiálu vyjadřujeme rezistivitou vodiče. Číselná 

hodnota rezistivity je odpor vodiče dlouhého 1m s průřezem 1m2 při teplotě 20ºC. 

Rezistivitu značíme 𝛒 (ró), jednotkou je 𝛀.m: 

materiál stříbro měď hliník 

ρ[µΩm] 0,016 0,017 0,027 
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Elektrická vodivost  

Elektrická vodivost je fyzikální veličina, která popisuje schopnost vést elektrický 

proud. Čím větší je vodivost, tím větší elektrický proud prochází vodičem při 

stejném napětí zdroje.  

Elektrickou vodivost značíme G, jednotkou je S (siemens).  

Elektrická vodivost je převrácená hodnota elektrického odporu:  

𝐺 =  
1

𝑅
 [S; −, Ω] 

Závislost vodivosti vodiče na materiálu vyjadřujeme konduktivitou vodiče.  

Konduktivitu značíme γ (gama), jednotkou je S.m-1 . 

𝛾 =  
1

𝜌
 [S. m−1; −, Ω. m] 

látka olovo cín platina hliník měď 

konduktivita [MS. m−1] 4,8 5,9 9,5 37,0 56,0 

Závislost odporu vodiče na teplotě  

Fyzikální veličina, vyjadřující závislost odporu vodiče na teplotě se nazývá 

teplotní součinitel odporu.  

 

Teplotní součinitel odporu značíme α , jednotkou je K-1 (kelvin na -1). 

látka křemík konstantan stříbro měď hliník 

α [10−3K−1] -70 0,05 4,1 4,3 4,4 

Při teplotě nad 20°C: 

Rυ =  R20 [1 + α. (υ2 − υ1)]   [Ω; Ω, −, K−1, K, K] 

Rυ – odpor při zvýšené teplotě 

R20 – odpor při teplotě 20°C 

α – teplotní součinitel odporu 

υ2 – zvýšená teplota 

υ1 – počáteční teplota = 20°C = 293,15 K 
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Při teplotě pod 20°C: 

Rυ =  
R20

1 + α. (υ2 − υ1)
 [Ω; Ω, −, K−1, K, K] 

Rυ – odpor při snížené teplotě 

R20 – odpor při teplotě 20°C 

α – teplotní součinitel odporu 

υ1 – snížená teplota 

υ2 – počáteční teplota = 20°C = 293,15 K 

Zajímavost: 

Destilovaná voda neobsahuje žádné ionty (na rozdíl od vody z kohoutku), a tudíž 

nemůže ani vést elektrický proud. 

Z historie: 

První galvanický článek sestrojil Alessandro Volta. Jako elektrody použil měď 

a zinek, elektrolytem byl zředěný roztok kyseliny sírové. Nejběžnějším 

galvanickým článkem je tzv. suchý článek se zápornou zinkovou a kladnou 

uhlíkovou elektrodou, elektrolytem je v něm roztok salmiaku, depolarizátorem je 

burel. Depolarizátor v galvanických článcích odstraňuje zplodiny chemických reakcí 

a prodlužuje jejich životnost. Vybité galvanické články obsahují nebezpečné látky, 

a proto nepatří do běžného odpadu. 



6.1.2 ML – Ohmův zákon

Kurz: Základy elektrotechniky – Stejnosměrný proud 

Metodický list B: Ohmův zákon 
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Ohmův 

zákon 
 

1. ročník SŠ 
 

 
 

A 
 

 

 

90 

min. 

 

 

I.-XII. 

 

 
Prostředí 

Lekce může probíhat v běžné učebně 
nebo v laboratoři. Laboratoř bude 
výhodnější, ale pomůcky se nechají 

přinést. 
 

Hlavní myšlenka lekce 
Cílem této lekce je seznámit studenty 
s elektrickým nábojem. Dále lekce 

přiblíží elektrický proud, elektrické 
napětí a elektrický odpor. Zásadním 

bodem této lekce bude definice 
elektrického proudu, voltu a Ohmův 

zákon.  
 
Zásadní otázka/y lekce 

Jakou má velikost náboj elektronu? 
Jaký je vztah mezi elektrickým 

proudem a nábojem? Jak zní definice 
voltu vyjádřená pomocí práce? Jak zní 
definice jednoho ohmu? Jak zní 

Ohmův zákon? 
 

Příprava lekce 
Na lekci je potřeba tabule a pracovní 
list. Dále elektronické přístroje 

(voltmetry, stejnosměrné zdroje, 

rezistory, vodiče, kabely) 
 
 

Vstupní požadavky na žáky 
(volitelné) 

Základní poznatky z běžného života 
kolem nás. A poznatky z minulé lekce. 
 

Vazba na jiné lekce (volitelné) 
Tato lekce navazuje na předchozí lekci 

na téma základní veličiny a pojmy.
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Cíl aktivity 

Žáci zjistí náplň lekce. Cílem 

je navodit zájem studentů. 
 

15 min. 
 

Pomůcky 

Pracovní list Základní veliči-

ny a pojmy, tabule. 
 

1) Motivace 
 

1. Učitel se zeptá, co žáky napadá pod pojmem 

elektrický náboj a jestli by dokázali říct jeho 

vlastnosti a jednotky. Žáci by měli dospět 

k odpovědím: Elektrický náboj vyjadřuje určitou 

vlastnost částic, která je spojována se vznikem 

vzájemného působení mezi tělesy. Existují dva 

druhy (kladný a záporný). Souhlasné náboje se 

odpuzují, opačné se přitahují. Jednotkou náboje 

je coulomb (C). 

2. Učitel se zeptá, jestli žáci dokáží formulovat 

vlastními slovy definici proudu, napětí, ampéru, 

voltu či ohmu. Žáci by měli dospět 

k odpovědím: A) proud: kolik elektrického 

náboje projde vodičem za určitou dobu. B) 

napětí: kolik práce je potřeba k přemístění 

elektrického náboje. C) Jeden ampér je takový 

proud, který při průchodu dvěma 

rovnoběžnými, přímými, nekonečně dlouhými a 

nekonečně tenkými vodiči, vzdálenými od sebe 

1 metr vyvolá mezi nimi ve vakuu sílu 2.10-7N 

na každý metr délky. D) Jeden volt je definován 

prací jednoho joulu, která je potřebná 

k přemístění náboje jednoho coulombu. E) 

Jeden ohm je definován při napětí 1 volt mezi 

koncovými průřezy, jestliže prochází vodičem 

proud 1 ampér. 

3. Žáci dostanou pracovní list, kde se věnují 

prvnímu a druhému úkolu, kterým je v první 

části vyjmenovat základní vlastnosti 

elektrického náboje, které byly uvedeny 

v prvním bodě a ve druhé části správně rozdělit 

definice, které byly zmíněny ve druhém bodě. 

Poté chodí před tabuli, kde se snaží napsat co 

nejvíce vlastností elektrického náboje. Tato 

aktivita vede k hlubšímu zapamatování nových 

informací. 
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Cíl aktivity 

Žáci vymýšlejí otázky týka-

jící se vlastností stejno-

směrného proudu z běžného 

života. Hledají a formulují 

možné hypotézy. Hledají 

postupy, kterými by své 

hypotézy potvrdili nebo 

naopak vyvrátili. Navrhují 

ověřovací experimenty 

k jednotlivým vlastnostem 

stejnosměrného proudu. 
 

15 min. 
 

Pomůcky 

Tabule, fixy, pracovní list 

Ohmův zákon. 
 

2) Evokace 

 

1.  Žáci společně diskutují o tom, zda již nějaké 

pokusy se stejnosměrným proudem viděli. 

Popřípadě nějaký pokus již sami prováděli.  

2. Žáci vymýšlejí otázky týkající se vlastností 

stejnosměrného elektrického proudu z běžného 

života, učitel žáky koriguje a snaží se je navést 

k vytvoření výzkumných otázek, které napíše 

na tabuli. Ty se týkají elektrického proudu, 

elektrického napětí, elektrického odporu 

a elektrické vodivosti. 

3.  Žáci si výzkumné otázky zapíší do pracovního 

listu a snaží se stanovit hypotézy týkající se 

výzkumných otázek. 

4.   Poté společnými silami hledají postupy, kterými 

by hypotézy potvrdili nebo vyvrátili. Žáci 

diskutují o vhodnosti/nevhodnosti jednotlivých 

nápadů, jak pokusy realizovat. Učitel opět musí 

korigovat a usměrňovat nápady žáků z hlediska 

nejen správnosti, ale i z hlediska možnosti 

provedení v podmínkách, kterými škola 

disponuje. 
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Cíl aktivity 

Žáci provedou jednotlivé 

pokusy, které povedou 

k objasnění Ohmova zákonu 

a potvrdí nebo vyvrátí svou 

hypotézu, kterou si před 

pokusem stanovili. 
 

45 min. 
 

Pomůcky 

Pracovní list Ohmův zákon, 

voltmetr, vodiče, hřebíky 

nebo drátky (měď, zinek, 

hliník nebo ocel), LED dioda, 

stejnosměrný napěťový 

zdroj. 

3) Uvědomění 
 

1.  Následuje experiment, který žákům osvětlí 

Ohmův zákon. Žáci ve dvojicích, kde každá 

dvojice dostane voltmetr, zdroj napětí a LED 

diodu. Dle zadání z pracovního listu naměří 

úbytek napětí na diodě. 
 

2.  Následovat bude měření úbytku na různých 

typech vodivých materiálů. Opět žáci ve 

dvojicích, kde každá dvojice dostane tři různé 

např. hřebíky (hliníkový, měděný a zinkový 

hřebík). Žáci poté dle instrukcí si sami zapojí 

hřebíky do elektrického obvodu. Hodnoty žáci 

můžou zapisovat do pracovních listů, ale i na 

tabuli a po ukončení experimentu učitel porovná 

naměřené hodnoty mezi jednotlivými 

skupinami. 
 

3. Další pokus navazuje na předchozí a je 

zajímavější tím, že budou použity rezistory 

o velikostech odporu 100, 10k a 1M. Rezistory 

budou zapojeny jednak každý zvlášť, tak v sérii 

i paralelně. Žáci budou mít za úkol naměřit 

úbytky napětí a sestavit graf (VA 

charakteristiku rezistorů). Zároveň si ukáží 

rozdíl mezi sériovým a paralelním zapojením 

v obvodu. 
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Cíl aktivity 

Žáci zhodnotí úspěšnost 

jednotlivých pokusů, potvrdí 

nebo vyvrátí své hypotézy, 

zhodnotí badatelský postup. 
 

15 min. 
 

Pomůcky 

Pracovní list Ohmův zákon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Reflexe 
 

1. Žáci společně odpovídají na výzkumné otázky 

stanovené na začátku lekce. Ve svých 

odpovědích se střídají a případně se doplňují. 

Diskuzi řídí a koriguje vyučující. 

2. Žáci nejprve ústně potvrdí nebo vyvrátí své 

hypotézy, které si stanovili a následně 

experimentálně ověřili. Učitel by měl zmínit, 

že za chybnou hypotézu se netřeba stydět, 

naopak zdůraznit, jak je důležitý pokus 

k ověření skutečností a že to je právě cílem 

společného bádání. 

3. Učitel žáky vyzve k verbálnímu popisu 

provedení pokusu a vyhodnocení svých 

výsledků. Žáci si zjištěné poznatky pečlivě a 

srozumitelně poznamenají do pracovního listu. 

4.   Reflexe badatelského postupu – žáci diskutují, 

co bylo obtížné, kde nastaly problémy, nebo 

naopak s čím nebyl problém a bylo snadné. 

Zda by se daly pokusy obměnit, případně 

provést lépe, zajímavěji, případně na co si dát 

při jejich předvedení např. rodičům pozor. 
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5) Výklad 

 

Napětí a proud 

Napětí a proud jsou základní obvodové veličiny, se kterými se budeme setkávat 

neustále. Jsou to fyzikální veličiny a běžně se značí písmeny U a I, a jejich jednotky 

jsou V (volt) a A (ampér).  

Tab. 1.: Tabulka s elektrickými veličinami. 

Název Veličina Jednotka 

Napětí U V (volt) 

Proud I A (ampér) 

Odpor R Ω (ohm) 

Elektrický proud 

Elektrický proud udává, jak je jasné z následujícího vzorce, kolik 

elektrického náboje projde vodičem za určitou dobu.  

t

Q
I   [A; C, s]  

Definice ampéru  

Stejnosměrný proud 1A je takový proud, který při průchodu dvěma rovnoběžnými, 

přímými, nekonečně dlouhými a nekonečně tenkými vodiči, vzdálenými od sebe 1 

metr vyvolá mezi nimi ve vakuu sílu 2.10-7 N na každý metr délky. 

Pro jasnější pochopení si lze představit vodu v trubkách. Voda je náboj 

a trubka je vodič. Voda v trubce teče a pohybuje se jako elektrický náboj ve vodiči 

a to trvá určitou dobu. Proud je tak velký, jaký obsah vody (elektrických nábojů) 

teče trubkou (vodičem). Celý tento proces se nazývá proud.  

Aby elektrický proud mohl protékat, musí být elektrický obvod uzavřený. To 

znamená, že musí být připojen na zdroj, na kladnou i zápornou zdířku. Teče od 

kladného pólu k zápornému. Elektrony se pohybují opačným směrem, ovšem tok 

proudu byl ustanoven ještě před objevením elektronu a tak šipka vždy ukazuje 

směr od kladného k zápornému pólu. Pro lepší pochopení si lze představit vodu, 

která teče z kohoutku, což je kladný pól a odpad umyvadla je záporný pól. Aby 
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proud tekl, musí být kohoutek i odpad spojený, pokud umyvadlo přemístíme na 

jiné místo, obvod se rozpojí a proud nemůže protékat. 

Obr. 1.: Elektrický obvod s odporem. 

Tok proudu se označuje plnou šipkou. Elektrický proud se značí I a jednotkou 

jsou ampéry. Existuje proud střídavý a stejnosměrný. Stejnosměrný má na rozdíl 

od střídavého stejný směr a střídavě se nemění. Měření této veličiny se provádí 

ampérmetrem, který se do obvodu zapojuje do série neboli za sebou, nikdy ne 

paralelně.  

Ampérmetr má schématickou značku A v kroužku, jak je zobrazeno na 

obrázku 2. Pokud nevíme, jakou hodnotu by měl mít měřený proud, vždycky se 

před zahájením měření nastaví největší hodnota rozsahu ampérmetru. 

Obr. 2.: Zapojení ampérmetru sériově s žárovkou. 

Elektrické napětí 

Pokud obvodem protéká elektrický proud, vzniká na součástkách mezi 

dvěma body rozdílný potenciál. Vyjadřuje tedy rozdíl elektrických potenciálů mezi 

dvěma body. Napětí označujeme U, jeho jednotkou je volt a značí se V. Ke značení 

se používá neuzavřená šipka. Směr šipky je od plusu k mínusu. 

Elektrické napětí U je definováno prací A potřebnou k přemístění 

elektrického náboje Q. Elektrické napětí je skalár a platí vztah: 

Q

A
U   [V; J, C] 
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Definice voltu  

Pomocí práce: Jeden volt je definován prací jednoho joulu, která je potřebná 

k přemístění náboje jednoho coulombu. 

Pomocí energie: Jeden volt je takové napětí na vodiči, při němž se průchodem 

proudu jeden ampér vyvine ve vodiči za jednu sekundu teplo odpovídající energii 

jednoho joulu.  

Pro lepší představu navážu na předchozí vysvětlení s vodou. Pokud existují 

dvě tělesa, které mají různý obsah vody, např. jeden kbelík má 5 litrů (5 voltů) 

a druhý neobsahuje nic (0 voltů) existuje mezi nimi určité napětí. Vyměníme-li 

náboje za vodu, je mezi těmito dvěma místo elektrické napětí.  

Napětí se měří voltmetrem, který se na rozdíl od ampérmetru zapojuje do 

obvodu paralelně, jak lze vidět na následujícím obrázku 3.  

Obr. 3.: Zapojení voltmetru paralelně s žárovkou. 

Pokud před zahájením měření neznáme hodnotu měřeného napětí, opět 

nastavíme na multimetru co největší možný rozsah, abychom předešli zničení 

pojistky. 

Elektrický odpor 

Elektrický odpor má každý materiál, některý velký a některý malý. Jak již 

z názvu vyplývá, jedná se o vlastnost, která klade odpor průchodu elektronů a tím 

průchodu elektrického proudu. Odpor některých látek roste se stoupající teplotou, 

jako je tomu např. u kovů. U uhlíku či polovodičů při rostoucí teplotě klesá. 

Jako odpor si je možno představit vodní přehradu. Čím větší bude, tím více 

vody bude zadržovat a proud řeky z přehrady bude menší. Takže čím větší odpor 

materiálu, tím menší proud jím poteče. 
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Odpor se značí R a jeho jednotkou je Ω. Podle Ohmova zákona, který 

vyjadřuje vztah mezi napětím, proudem a odporem lze vypočítat odpor podle 

následujícího vztahu.  

I

U
R   [Ω; V, A] 

Definice ohmu 

Vodič má elektrický odpor jeden ohm, jestliže při napětí mezi koncovými 

průřezy jeden volt prochází vodičem proud jeden ampér. 

Obr. 4.: Vztah mezi napětím, odporem a proudem. 

Zajímavost: 

Pro lepší zapamatování vztahu mezi napětím, odporem a proudem se 

používá mnemotechnická pomůcka grafického znázornění vzorce ve tvaru 

trojúhelníku, který je uveden na obrázku 4. Když zakryjeme hledanou veličinu tak 

uvidíme, v jakém vztahu (dělení nebo násobení) jsou zbývající dvě veličiny. 

Z historie: 

Vztah mezi elektrickým proudem, napětím zdroje a odporem spotřebiče je 

jedním z nejdůležitějších zákonů elektrotechniky. Objevil ho a roku 1826 zveřejnil 

německý fyzik Georg Simon Ohm, později byl nazván jeho jménem. 



6.1.3 ML – Kirchhoffovy zákony

Kurz: Základy elektrotechniky – Stejnosměrný proud 

Metodický list C: Kirchhoffovy zákony 
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Kirchhoffovy 

zákony 
 

1. ročník SŠ 
 

 
 

A 
 

 

 

90 

min. 

 

 

I.-XII. 

 

 
Prostředí 

Lekce může probíhat v běžné učebně 
nebo v laboratoři. 
 

Hlavní myšlenka lekce 
Cílem této lekce je seznámit studenty 

se základními veličinami a pojmy 
v obvodech se stejnosměrným 
proudem. Jako je mezinárodní 

soustava jednotek. Dále lekce přiblíží 
rozdělení látek podle elektrické 

vodivosti a představí elektrické zdroje 
napětí. Zásadním bodem této lekce 

bude jednoduchý elektrický obvod, 
schématické značky prvků v obvodu, 
elektrický odpor a vodivost.  

 
Zásadní otázka/y lekce 

Která základní jednotka v soustavě SI 
je určena pro měření elektrických 
veličin? Jak dělíme látky podle jejich 

elektrické vodivosti? Jaké jsou zdroje 
stejnosměrného napětí? Jak dělíme 

jednoduchý elektrický obvod? Jaká je 
souvislost mezi elektrickým odporem 
a elektrickou vodivostí? 

 

Příprava lekce 

Na lekci je potřeba tabule a pracovní 
list. 
 

 
Vstupní požadavky na žáky 

(volitelné) 
Základní poznatky z běžného života 
kolem nás. 

 
Vazba na jiné lekce (volitelné) 

Tato lekce navazuje na předchozí lekci 
na téma Ohmův zákon.
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Cíl aktivity 

Žáci zjistí náplň lekce. Cílem 

je navodit zájem studentů 
 

15 min. 
 

Pomůcky 

Pracovní list Kirchhoffovy 

zákony, tabule. 
 

1) Motivace 
 

1. Učitel se zeptá žáků na základní význam 

Kirchhoffových zákonů společně s Ohmovým 

zákonem. Žáci by měli dospět k odpovědím: 

slouží pro řešení elektrických obvodů … 

2. Učitel se zeptá, jestli žáci dokáží vyjmenovat 

důležité pojmy z elektrického obvodu. Žáci by 

měli dospět k odpovědím: uzel (místo, ve 

kterém se stýkají 2 a více vodičů), větev 

obvodu (dráha mezi dvěma uzly tvořená jedním 

prvkem nebo několika prvky spojenými za 

sebou). 

3. Žáci dostanou pracovní list, kde se věnují 

prvnímu a druhému úkolu, kterým je v první 

části zakreslit různými barvami uzle a větve, 

které byly uvedeny ve druhém bodě a ve druhé 

části napsat rovnice pro zadaný obvod. Poté je 

vedena diskuze o správných rovnicích, které 

učitel zapíše na tabuli. To vede k hlubšímu 

zapamatování Kirchhoffových zákonů. 
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Cíl aktivity 

Žáci vymýšlejí otázky týka-

jící se vlastností stejno-

směrného proudu z běžného 

života. Hledají a formulují 

možné hypotézy. Hledají 

postupy, kterými by své 

hypotézy potvrdili nebo 

naopak vyvrátili. Navrhují 

ověřovací experimenty 

k jednotlivým vlastnostem 

stejnosměrného proudu. 
 

15 min. 
 

Pomůcky 

Tabule, fixy, pracovní list 

Kirchhoffovy zákony. 
 

2) Evokace 

 

1.  Žáci společně diskutují o tom, zda již nějaké 

pokusy se stejnosměrným proudem viděli. 

Popřípadě nějaký pokus již sami prováděli.  

2. Žáci vymýšlejí otázky týkající se vlastností 

stejnosměrného elektrického proudu z běžného 

života, učitel žáky koriguje a snaží se je navést 

k vytvoření výzkumných otázek, které napíše 

na tabuli. Ty se týkají základních vlastností 

elektrického zdroje stejnosměrného napětí, 

elektrického obvodu, elektrického odporu 

a elektrické vodivosti. 

3.  Žáci si výzkumné otázky zapíší do pracovního 

listu a snaží se stanovit hypotézy týkající se 

výzkumných otázek. 

4.   Poté společnými silami hledají postupy, kterými 

by hypotézy potvrdili nebo vyvrátili. Žáci 

diskutují o vhodnosti/nevhodnosti jednotlivých 

nápadů, jak pokusy realizovat. Učitel opět musí 

korigovat a usměrňovat nápady žáků z hlediska 

nejen správnosti, ale i z hlediska možnosti 

provedení v podmínkách, kterými škola 

disponuje. 
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Cíl aktivity 

Žáci provedou jednotlivé 

pokusy, které povedou 

k objasnění fyzikálního jevu 

a potvrdí nebo vyvrátí svou 

hypotézu, kterou si před 

pokusem stanovili. 
 

45 min. 
 

Pomůcky 

Pracovní list Kirchhoffovy 

zákony, voltmetr, vodiče, 

rezistory (3 kusy pro každou 

dvojici), stejnosměrný zdroj 

napětí nebo baterie.   

3) Uvědomění 
 

1.  Následuje experiment, který žákům osvětlí 

nejen princip Kirchhoffových zákonů, ale i rozdíl 

mezi prvním a druhým zákonem. Žáci ve 

dvojicích, kde každá dvojice dostane tři odpory, 

baterii, vodiče. Žáci poté dle instrukcí sami 

zapojí elektrický obvod dle předlohy 

v pracovním listu. Poté v jednotlivých skupinách 

voltmetrem změří, jak velký elektrický proud 

protéká uzly A i B. Hodnoty žáci můžou 

zapisovat do pracovních listů i na tabuli, kde po 

ukončení experimentu se výsledky naměřených 

hodnot porovnají s hodnotami spočítanými.  
 

2.  Další pokus navazuje na předchozí, kde se 

tentokrát bude měřit napětí na jednotlivých 

prvcích v jednotlivých smyčkách. V prvním 

případě se ověřoval 1. Kirchhoffův zákon. 

V tomto případě se ověřuje 2. Kirchhoffův 

zákon. Tím si žáci ujasní rozdíl mezi oběma 

zákony. 
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Cíl aktivity 

Žáci zhodnotí úspěšnost 

jednotlivých pokusů, potvrdí 

nebo vyvrátí své hypotézy, 

zhodnotí badatelský postup. 
 

15 min. 
 

Pomůcky 

Pracovní list Kirchhoffovy 

zákony. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Reflexe 
 

1. Žáci společně odpovídají na výzkumné otázky 

stanovené na začátku lekce. Ve svých 

odpovědích se střídají a případně se doplňují. 

Diskuzi řídí a koriguje vyučující. 

2. Žáci nejprve ústně potvrdí nebo vyvrátí své 

hypotézy, které si stanovili a následně 

experimentálně ověřili. Učitel by měl zmínit, 

že za chybnou hypotézu se netřeba stydět, 

naopak zdůraznit, jak je důležitý pokus 

k ověření skutečností a že to je právě cílem 

společného bádání. 

3. Učitel žáky vyzve k verbálnímu popisu 

provedení pokusu a vyhodnocení svých 

výsledků. Žáci si zjištěné poznatky pečlivě a 

srozumitelně poznamenají do pracovního listu. 

4.   Reflexe badatelského postupu – žáci diskutují, 

co bylo obtížné, kde nastaly problémy, nebo 

naopak s čím nebyl problém a bylo snadné. 

Zda by se daly pokusy obměnit, případně 

provést lépe, zajímavěji, případně na co si dát 

při jejich předvedení např. rodičům pozor. 
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5) Výklad 

 

Kirchhoffovy zákony 

Trochu terminologie:  

● Nakreslený obvod - elektrická síť.  

● Uzel (elektrické sítě) - místo, kde existuje vodivé spojení alespoň tří vodičů.  

● Větev (elektrické sítě) - vodivé spojení mezi dvěma uzly.  

 

Př. 1: V elektrické síti na obrázku vyznač uzle a různými barvami jednotlivé větve. 

Obvod má dva uzle (žlutá kolečka) a tři větve. [1] 

 

1.Kirchhoffův zákon (zákon pro uzel, zákon o proudu)  

Co platí pro proudy, které se stýkají v jednom uzlu?  

Hovorové znění: Co do uzlu vteče, to z uzlu vyteče.  

Učebnicová formulace: Algebraický součet proudů v uzlu je nulový. 
Algebraický - znaménkem rozlišujeme proudy vstupující (+) a vystupující (-).  

 
Př. 2: Vyjádři 1. Kirchhoffův zákon pro zadaný obvod rovnicí pro oba uzly a i pro 

obě znění. Kolik různých rovnic jsi celkem získal?  

Levý uzel:  
● hovorové znění: I1=I2 + I3 ,  
● učebnicová formulace: I1-I2-I3=0 .  

Pravý uzel:  
● hovorové znění: I2+I3=I1 ,  

● učebnicová formulace: -I1+I2+I3=0 .  

Jde stále o jednu a tu samou rovnici ⇒ musíme najít dvě další rovnice. 
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2. Kirchhoffův zákon (zákon pro smyčku, zákon o napětí)  

Smyčka - libovolná uzavřená cesta sítí (končí tam, kde začala).  

Elektron obíhá smyčku stále dokola, na rezistorech ztrácí energii (sjíždí z kopce), 

baterie (zdroje) mu energii dodávají zpět (vytáhnou ho nahoru na kopec). ⇒  

Hovorové znění: Kolik energie ztratí elektron na rezistorech, tolik mu jí musí dodat 
baterie (o kolik sjede z kopce dolů, o tolik ho musí vytáhnout lanovka nahoru). 

Učebnicová formulace: Součet úbytků napětí na spotřebičích je v uzavřené smyčce 
stejný jako součet elektromotorických napětí zdrojů. 
 

● Úbytky napětí: Pokud při průchodu smyčkou jdeme přes odpor ve stejném směru 

jako proud, je úbytek kladný (+), pokud procházíme odpor proti směru proudu, je 

úbytek záporný (-).  

● Elektromotorická napětí zdrojů: Pokud při průchodu smyčkou narazíme nejprve 

na záporný pól zdroje, počítáme jeho napětí kladně (+), když narazíme nejprve na 

kladný pól, počítáme napětí zdroje záporně (-).  

Př. 3: Vyznač do obrázku elektrické sítě uzavřené smyčky a napiš pro každou 

smyčku rovnicí 2. Kirchhoffův zákon.  

 

Zbytek řešení už je matematický problém.  

Pedagogická poznámka: Je nezbytně nutné, aby studenti řešili předchozí příklad 

samostatně. Někteří se budou samozřejmě tvářit, že neví, co mají dělat, ale pokud 

na tabuli svítí znění Kirchhoffových zákonů, určitě dají rovnice dohromady 

(ověřeno praxí). V tomto okamžiku se zásadně nebavím s nikým, kdo první rovnici 

nenapíše. Aby se rychlejší nenudili, nakreslím jim na tabuli k řešení příklad 4. 

Pomalejší část třídy pak jeho řešení klasickou metodou přeskočí a použije rovnou 

Kirchhoffovy zákony.  

Dodatek: Pokud bychom obě znaménkové konvence pro 2. Kirchhoffův zákon 

obrátili, samozřejmě se nic nestane. Já osobně si konvence nepamatuji a v případě 
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potřeby si je odvodím z nejjednoduššího obvodu s jedním zdrojem a jedním 

rezistorem. Tuto možnost studentům říkám, ale až v příští hodině.  

Obecný postup řešení sítě pomocí Kirchhoffových zákonů  

● Vyznačíme si směry proudů.  

● Zvolíme uzle a zapíšeme pro ně 1. Kirchhoffův zákon (píšeme o jednu rovnici 

méně než má síť uzlů).  

● Vyznačíme smyčky a pro každou z nich napíšeme 2. Kirchhoffův zákon (opět 

jednu smyčku vynecháváme, protože její rovnici bychom získali z rovnic pro ostatní 

smyčky).  

● Vypočteme soustavu rovnic. Odzkoušíme si postup na příkladu, který dokážeme 

vyřešit i jinak.  

Př. 4: Vypočti elektrickou síť na obrázku metodou zjednodušování obvodu.[1]  

 

Př. 5: Vypočti pomocí Kirchhoffových zákonů elektrickou síť na obrázku.[1]  
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Pokud při vyznačování proudů v obvodu zvolíme špatný směr proudu, vyjde nám 

hodnota tohoto proudu záporná ⇒ volbou směrů proudů se nemusíme příliš trápit. 

Shrnutí: Představy o proudu a napětí se dají použít k sestavení pravidel, která 

umožňují řešit i sítě s větším počtem zdrojů. 

Zajímavost: 

Obě metody poskytují stejné výsledky, pro daný obvod však může být jedna či 

druhá metoda jednodušší. Metody vyžadují vyřešení soustavy n rovnic 

o n neznámých. U metody uzlů je n počet uzlů mínus počet všech zdrojů

napětí mínus jedna (za referenční uzel). U metody smyček je n rovno počtu 

elementárních smyček mínus počet zdrojů proudu. Obvykle se tedy používá ta 

metoda, která vyžaduje řešení menšího počtu rovnic. 

Z historie: 

Zákony byly pojmenovány podle jejich objevitele Gustava Roberta Kirchhoffa, 

který je poprvé popsal roku 1845. Oba zákony lze přímo odvodit z Maxwellových 

rovnic, které ovšem byly formulovány až v roce 1864; Kirchhoff zákony vytvořil 

jako zobecnění výsledků Georga Simona Ohma. 



6.2 Pracovní listy

Názvy pracovních listů odpovídají dle rozdělení metodických listů. Tyto pracovní
listy jsou určeny přímo pro žáky, kteří si je během výuky vyplňují. Každý žák by
měl dostat své vlastní pracovní listy. Pracovní listy obsahují experimenty, a způso-
by jakými budou experimenty prováděny. Důležitou součástí pracovních listů jsou
výzkumné otázky, na které žáci předkládají své hypotézy, které si následně ověřují.
Jsou zde experimenty jako je například vlastní výroba galvanického článku pomocí
citronu nebo brambory, měření závislosti odporu na délce tuhy (grafitu), měření
voltampérové charakteristiky rezistorů, či vlastní zapojení elektrického obvodu dle
předem stanoveného schématu. Pracovní listy kromě zmíněných experimentů obsa-
hují i další dílčí úkoly, které žákům pomohou v utřídění nových poznatků.

6.2.1 PL – Základní veličiny a pojmy
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PRACOVNÍ LIST 

 
Základní veličiny a pojmy 

 
1. Jmenuj fyzikální jednotky a jejich veličiny, a správně zařaď do kategorií.  

 

základní jednotky 

soustavy SI 

 

  

  

 

 
odvozené a vedlejší 

jednotky soustavy SI 

 

  

  

 

násobky a díly jednotek 

 

  

  

2. Rozděl látky podle elektrické vodivosti, tužkou pospojuj správné odpovědi. 

 

stříbro vodiče zlato 

destilovaná voda papír 
 
 

izolanty 
křemík germanium 

voda 
 
 

 

hliník 

měď sklo 
polovodiče 

slída 
 

selen 
 

 
- 1. Výzkumná otázka:  

 
 

 
    Hypotéza:  
 

 

- 2. Výzkumná otázka:  

 
 
 

    Hypotéza:  
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- 3. Výzkumná otázka:  

 
 

 
    Hypotéza:  
 

 

- 4. Výzkumná otázka:  

 
 
 

    Hypotéza:  
 

 
 
3. Popiš postup výroby galvanického článku (pomocí citronu)? Dále nakresli 

schéma a popiš, jak funguje. 
 

 

 

 
4. Na jaké části dělíme jednoduchý elektrický obvod? Popiš jednotlivé schematické 

značky v obvodu. 
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5. Měření závislosti odporu na délce a průřezu vodiče: Vykresli měkkou tužkou 

(číslo 1) obdélník tak, jak je uvedeno na obrázku, o stranách např. „1 x 3 

čtverečky“. Změř jeho odpor tak, že vývody ohmmetru přitiskneš na kraje 

obdélníku. Poté prodluž nakreslený vodič, tím že přikreslíš další část například opět 

„1 x 3 čtverečky“.   

a) 

 

 

b) 

 

 

                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                

 
 

     
 

 
6. Odpovědi na výzkumné otázky: 
 

    Odpověď na 1.:  
 

 
 
    Odpověď na 2.:  

 
 



6.2.2 PL – Ohmův zákon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz: Základy elektrotechniky – Stejnosměrný proud 

 

 

 

 

Pracovní list B: Ohmův zákon 
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PRACOVNÍ LIST 

 
Ohmův zákon 

 
1. Jmenuj co nejvíce vlastností elektrického náboje.  

 

 

 

 

 

 

2. Přiřaď správně definice, tužkou pospojuj správné odpovědi. 
 

kolik elektrického náboje 

projde vodičem za určitou 

dobu 

 
kolik práce je potřeba 

k přemístění elektrického 

náboje 
 

 1 … je definován prací 

jednoho joulu, která je 

potřebná k přemístění 

náboje 1 coulombu 

1 … je definován při 

průchodu dvěma 

rovnoběžnými, přímými, 

nekonečně dlouhými a 

tenkými vodiči, vzdálenými 

od sebe 1 metr vyvolá mezi 

nimi ve vakuu sílu 2.10-7N 

na každý metr délky 

 
 

 1 … je definován při napětí 

1 volt mezi koncovými 

průřezy, jestliže prochází 

vodičem proud 1 ampér 

 

 

 

 

 
- 1. Výzkumná otázka:  
 

 
 

    Hypotéza:  
 
 

- 2. Výzkumná otázka:  
 

 
 

    Hypotéza:  
 
 

 
 

proud 

napětí 

ampér 

volt 

ohm 
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3. Urči, kde bude v elektrickém obvodu zapojen voltmetr? Naměř hodnoty na LED 
diodě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Popiš postup měření různě velikých odporů? Dále si zapiš naměřené hodnoty 

a porovnej je s hodnotami vypočítanými. Sestroj graf VA charakteristiky rezistorů. 
 

 
 

 
 

 

 

5. Odpovědi na výzkumné otázky: 
 
    Odpověď na 1.:  

 
 

 
    Odpověď na 2.:  
 



6.2.3 PL – Kirchhoffovy zákony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz: Základy elektrotechniky – Stejnosměrný proud 

 

 

 

 

Pracovní list C: Kirchhoffovy zákony 
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PRACOVNÍ LIST 

Kirchhoffovy zákony 
 

1. V elektrické síti na obrázku vyznač:  

a) Uzle a různými barvami jednotlivé větve. Obvod má dva uzle a tři větve.  

b) Uzavřené smyčky různými barvami. Obvod má tři smyčky. 

           

2.                           a)                                                        b)  

a) Vyjádři 1. Kirchhoffův zákon pro zadaný obvod rovnicí pro oba uzly.  

b) Napiš pro každou smyčku rovnicí 2. Kirchhoffův zákon. 

 

 

 

 

 

 
 
- 1. Výzkumná otázka:  

 
 

 
    Hypotéza:  
 

 

- 2. Výzkumná otázka:  

 
 
 

    Hypotéza:  
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3. Zapoj elektrický obvod dle schématu. Pomocí multimetru změř proud 
procházející uzly A i B. 

 

 

 

 

4. Zapoj elektrický obvod dle schématu. Pomocí multimetru změř napětí 
jednotlivých prvků v jednotlivých smyčkách (1,2,3). 

 

 

 

 
 

5. Odpovědi na výzkumné otázky: 
 

    Odpověď na 1.:  
 
 

 
    Odpověď na 2.:  

 
 
 



7 Závěr

Cílem této práce bylo vytvořit sérii příprav na vyučování odborných předmětů za
použití metodiky badatelsky orientované výuky, kde jsem si zvolil blok z předmětu
základy elektroniky, konkrétně látku o stejnosměrném proudu. Tyto materiály po-
slouží učitelům jako podklady pro výuku, jsou koncipovány jako dvou až tříhodinové
bloky a to zejména kvůli experimentům. Snahou bylo také experimenty koncipovat
nenáročně na vybavení škol, zejména potom na školní prostory, kde postačí klasická
třída a není nutné využívat laboratoře. Původním plánem bylo tyto přípravy i re-
alizovat v rámci vlastní pedagogické praxe autora na vybrané střední průmyslové
škole. Tohoto cíle se bohužel během své pedagogické činnosti nepodařilo dosáhnout.

Celková práce byla pojata metodicky, teoretická část obsahuje několik základních
kapitol, která byla sepsána na základě studia odborné literatury. Jsou zde uvede-
na taková témata, která jsou nezbytná pro vystihnutí poměrně nového přístupu
k výuce zejména přírodních věd a to badatelsky orientované výuky. Proto je zde
zahrnuta kapitola, která se věnuje rozdílům mezi transmisivním a konstruktivis-
tickým přístupem k výuce, na kterou navazuje charakterizování konstruktivismu,
který je základním kamenem badatelsky orientované výuky. V konstruktivismu je
dále obsažena pasáž věnující se myšlenkovým procesům, jakožto psychologické vý-
chodisko pro aktivní učení, řešení úloh a především konstrukci poznatků. Protože
právě mentální kognitivní činnosti nám pomáhají zacházet s informacemi v učebním
procesu, dokonce o nich i kriticky přemýšlet. S tím úzce souvisí pedagogické směry
konstruktivismu a vhodné klima. Ve třetí teoretické kapitole je obecně charakterizo-
vána badatelsky orientovaná výuka, role učitele a žáka v takovéto výuce a přehled
metod, které podporují badatelsky orientovanou výuku.

Praktická část bakalářské práce se věnuje samotnému zpracování pedagogických
příprav, které byly rozděleny do dvou částí, na metodické listy pro učitele a pracovní
listy pro žáky. V neposlední řadě byl vytvořen i hodnotící nástroj, který posloužil
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pro ohodnocení vytvořených materiálů, protože nebyly v rámci pedagogické praxe
ve výuce realizovány z důvodů časové indispozice. Materiály však byly poskytnuty
učitelskému kolektivu vybrané průmyslové škole pro posouzení a inspiraci. A tím
autor získal alespoň nějakou zpětnou vazbu na vytvořené materiály.

Závěrem už lze jen dodat, že materiály byly průběžně konzultovány s učiteli experty
zvoleného odborného předmětu. A doufám, že budou materiály využívány a poslouží
učitelům jako podklady pro badatelskou výuku.
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