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1. Úvod

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy nabízí rozsáhlý výběr studijních programů, oborů 
či specializací, přičemž část z nich je zaměřena na přípravu budoucích učitelů na základních 
a středních školách. Učitelství biologie, chemie, geografie či geologie patří k tradičním oborům 
a je možné jej studovat samostatně či v kombinacích s dalšími přírodovědnými (i jinými) předměty, 
a to kjako řádné bakalářské studium, tak také jako Doplňující pedagogické studium v rámci programů 
celoživotního vzdělávání (CŽV). V druhém případě se jedná o získání tzv. pedagogické způsobilosti. 

Jedny z povinných předmětů v rámci učitelského studia jsou také pedagogické praxe, které slouží 
k seznámení studentů se školním prostředím a získání praktických zkušeností z výuky. Organizace 
pedagogických praxí prochází v posledních letech dynamickými změnami v reakci na měnící 
se požadavky studijních plánů i samotných vzdělávacích institucí. Pedagogické praxe jsou vnímány 
jako oboustranná spolupráce mezi vysokou školou a základními či středními školami, která má sloužit 
k přípravě studentů na budoucí povolání a jejich seznámení s přímou pedagogickou činností. V rámci 
praxí jsou zároveň budovány kontakty mezi jednotlivými školami a Přírodovědeckou fakultou, díky 
čemuž mohou být jednotliví vyučující seznamováni s novými poznatky ve vědě a výzkumu, a také 
trendy v didaktice předmětu. Zároveň praxe slouží jako zpětná vazba pro akademické pracovníky, 
na jejímž základě mohou reflektovat aktuální požadavky školské praxe. 

V rámci učitelského studia studenti absolvují několik pedagogických praxí, přičemž jednotlivé typy 
jsou popsány v kapitole č. 2. Tato publikace je již čtvrtá v pořadí a navazuje na příručky vydávané 
Přírodovědeckou fakultou v letech 2000, 2001 a 2002. Předcházející příručky (Stoklasa, Borůvková, 
Šulcová 2000; Borůvková, Šulcová 2001; Borůvková, Šulcová, Marada 2002, Blažová 2006) však 
vyšly již před značně dlouhou dobou, během které došlo v organizaci pedagogických praxí k mnoha 
významným změnám.

Tato aktualizovaná publikace by měla sloužit jednak k představení pedagogických praxí jako 
nedílné součásti učitelského studia, dále jako příručka pro studenty, kteří budou v rámci svého studia 
praxe absolvovat a v neposlední řadě také jako návod pro učitele či ředitele základních a středních 
škol, kteří s PřF UK na pedagogických praxích spolupracují. Klade si za cíl především také zlepšit 
efektivitu a komunikaci mezi fakultními školami a Přírodovědeckou fakultou, a též mezi studenty 
a učiteli v oblasti pedagogických praxí.

Autoři příručky děkují všem kolegům z PřF UK, kteří se věnují přípravě budoucích učitelů 
přírodovědných předmětů, za jejich cenné rady, úpravy, a připomínky. Poděkování patří též fakultním 
učitelům a veřejnosti, která se zajímá o přípravu budoucích učitelů, za jejich věcné připomínky, 
rady a náměty k modernizacím a zefektivnění pedagogických praxí. V neposlední řadě děkujeme 
i samotným studentům učitelství, kteří nám poskytují mnoho cenných podnětů a inspirací 
po absolvování pedagogických praxí.
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2. Význam a pojetí pedagogických praxí   
v učitelském studiu

Příprava budoucích učitelů je na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy uskutečňována 
prostřednictvím bakalářských a magisterských studijních oborů a programů se zaměřením 
na vzdělávání (učitelství). V rámci studia je možné kombinovat různé obory, a to i s mezifakultním 
přesahem. K akademickému roku 2019/2020 je možné studovat učitelství následujících předmětů 
a jejich kombinace:

2.1 Bakalářské studium 
• Biologie se zaměřením na vzdělávání (dvouobor)

možné kombinace: s chemií, geografií, geologií, matematikou (na MFF UK)1

• Chemie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)
• možné kombinace: s biologií, geologií, matematikou (na MFF UK) 

• Geografie se zaměřením na vzdělávání (jednoobor i dvouobor)
• možné kombinace: s biologií, matematikou (na MFF UK), tělesnou výchovou (na FTVS 

UK)2, dějepisem (na PedF UK)3

• Geologie se zaměřením na vzdělávání (dvouobor)
• možné kombinace: s chemií nebo biologií

Studium těchto programů a oborů je zaměřeno na získávání základních vědomostí a praktických 
dovedností z jednotlivých disciplín. Student získá přehled o vzdělávacích systémech u nás i v zahraničí 
a osvojí si základy pedagogiky a psychologie. Nejpozději v rámci třetího ročníku si pak volí téma 
bakalářské práce, přičemž pro dvouoborové studium platí, že bakalářskou práci píše jednu, pouze 
z jednoho zvoleného oboru. Absolventi bakalářského studia naleznou uplatnění jako asistenti učitele 
či lektoři zájmových kurzů a volnočasových aktivit. Zároveň budou připraveni pro další studium 
zaměřené na vzdělávání ve zvolených aprobačních předmětech.

2.2 Magisterské studium
• Učitelství biologie pro střední školy (dvouobor)

• možné kombinace: s chemií, geografií, geologií, matematikou (MFF UK)
• Učitelství chemie pro střední školy (jednoobor i dvouobor) 

• možné kombinace: s biologií, geologií, matematikou (na MFF UK)
1 Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
2 Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
3 Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
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• Učitelství geografie pro střední školy (jednoobor i dvouobor)
• možné kombinace: s biologií, matematikou (na MFF UK), tělesnou výchovou (na FTVS 

UK), dějepisem (na PedF UK)
• Učitelství geologie pro střední školy (dvouobor)

• možné kombinace: s biologií nebo chemií

Cílem studia v programech učitelství pro střední školy je umožnit studentům získat způsobilost 
vyučovat jednotlivé předměty na středních školách včetně víceletých gymnázií. Studium zahrnuje 
další navazující a rozšiřující předměty zvolených oborů, pedagogiky, psychologie a oborové didaktiky. 
Zařazeny jsou také předměty integrované povahy umožňující vzájemné propojení přírodovědných 
disciplín. Nedílnou součástí jsou pedagogické praxe. Absolvent je připraven pro výkon učitelského 
povolání daných předmětů či jejich kombinací. Vhodně se uplatní rovněž v oblasti pedagogického 
výzkumu, zejména v institucích zabývajících se přírodovědným vzděláváním.

Jednotlivé obory a programy na PřF UK procházejí postupně procesem reakreditace, přičemž 
od akademického roku 2020/2021 bude možné většinu kombinací na bakalářském i magisterském 
stupni studovat v systému „maior a minor“, což znamená, že již v přihlášce si uchazeč o studium musí 
vybrat hlavní („maior“) zaměření (např. biologie), v němž bude povinně zpracovávat i bakalářskou 
či diplomovou práci.

Nedílnou a velice významnou součástí studia při přípravě budoucích učitelů jsou pedagogické 
praxe, které studenti absolvují během magisterského i bakalářského stupně studia. Pedagogické praxe 
slouží především k tomu, aby studenti měli možnost své dosavadní poznatky, vědomosti a dovednosti 
získané při studiu na vysoké škole využít v reálném prostředí, aby co nejblíže poznali každodenní 
realitu učitelské práce včetně seznámení se s povinnostmi a administrativou učitele, se školou jako 
výchovně – vzdělávací institucí vůbec, i s jejím vzdělávacím programem.

Studenti si přinášejí z již absolvovaných pedagogických praxí své dojmy, poznatky i problémy, 
které navzájem diskutují a řeší v seminářích z oborových didaktik spolu s vysokoškolskými pedagogy. 
Naopak se snaží vnášet do škol, v nichž praxe provádějí, atmosféru poznávání s použitím moderních 
metod a forem práce při výuce předmětů a aktualizují učivo o nové odborné poznatky a trendy daného 
oboru.

V průběhu bakalářského studia absolvují v letním semestru třetího ročníku studenti náslechové 
praxe.

Náslechové praxe probíhají formou náslechů (hospitací) v hodinách studovaných předmětů 
(v závislosti na kombinaci). Úkolem studenta je seznámit se s činnostmi učitele tím, že navštěvuje 
ve škole vyučovací hodiny svých aprobačních předmětů a sleduje práci všech učitelů, kteří je realizují. 
Seznámí se tak s různými formami a metodami výuky či typy vyučovacích jednotek (výkladová 
hodina, opakovací hodina, laboratorní práce, cvičení, projektová výuka apod.). Dále se seznámí 
s chodem školy, s vybavením učeben a kabinetů, s využívanou literaturou, učebnicemi a dalšími 
pomůckami. O průběhu každé hodiny si student vede zápis.

Před pedagogickou praxí probíhá instruktáž, kde jsou studenti seznámeni s cílem praxe, její 
organizací, se školami, na kterých praxe probíhá, s úlohou a funkcí fakultního učitele a s hlavními 
dokumenty.

V průběhu magisterského studia studenti následně absolvují zpravidla v letním semestru prvního 
ročníku a zimním semestru druhého ročníku dvě výukové pedagogické praxe.

Pedagogické (nebo také výukové či výstupové) praxe jsou již zaměřeny na uskutečňování vlastních 
výstupů studentů, kteří pod dohledem učitelů v různých třídách dané školy vyučují své aprobační 
předměty. Před samotnými výstupy studenti absolvují několik hospitačních hodin ve svých předmětech 
a třídách, aby se seznámili s prostředím a měli možnost inspirovat se, konfrontovat své poznatky 
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a dojmy a uměli si poradit v nejrůznějších pedagogických situacích. Studenti mají možnost využít 
a zhodnotit své dříve nabyté dovednosti, zkušenosti a aktivity z absolvovaných náslechových 
pedagogických praxí a absolvovaných oborových didaktik, vyzkoušet si praxi např. na jiném typu 
nebo stupni školy, poznat a pozorovat různé styly práce. Tyto praxe trvají zpravidla několik týdnů, 
přičemž závisí na konkrétních možnostech dané školy, počtu vyučovaných předmětů a individuálních 
možnostech studentů.

Další informace týkající se organizace pedagogické praxe, hospitací a vlastních výstupů jsou 
uvedeny v následujících kapitolách.

2.3 Doplňující pedagogické studium
Získat pedagogickou způsobilost k výkonu učitelského povolání na Přírodovědecké fakultě UK 
je možné také v rámci programů celoživotního vzdělávání (Doplňující pedagogické studium). Toto 
studium je zpravidla čtyřsemestrální a uskutečňuje se prezenční formou s tím, že některé části výuky 
(hlavně pedagogicko-psychologický blok) jsou vyučovány v několika víkendových blocích.

Tyto programy zajišťují pedagogickou (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK) a oborově 
didaktickou přípravu (vybrané katedry Přírodovědecké fakulty UK) pro učitelství přírodovědných 
předmětů na středních a základních školách a rozšiřují získanou odbornou kvalifikaci o pedagogické 
a oborově didaktické vzdělání. Absolventům fakulta vydává osvědčení o absolvovaném studia 
v rámci celoživotního vzdělávání. V současné době probíhají na PřF UK programy doplňujícího 
pedagogického studia:

• Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF – biologie – učitelství pro SŠ a ZŠ 
• Doplňující pedagogické studium – biologie – učitelství pro SŠ a ZŠ 
• Doplňující pedagogické studium pro studenty PřF – geografie – učitelství pro SŠ a ZŠ 
• Doplňující pedagogické studium – geografie – učitelství pro SŠ a ZŠ
• Doplňující pedagogické studium – chemie – učitelství pro SŠ a ZŠ
• Doplňující pedagogické studium – geologie – učitelství pro SŠ
Rozdíl mezi doplňujícím pedagogickým studiem pro studenty PřF a „klasickým“ je pouze ve výši 

poplatku za toto studium.
I studenti doplňujícího pedagogického studia mají ve svých studijních plánech předepsáno 

absolvování pedagogických praxí, které se však od bakalářských a magisterských praxí v pregraduálním 
studiu nepatrně liší (především v počtu předepsaných hodin, které studenti musejí v rámci jednotlivých 
praxí odučit).
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3. Spolupráce mezi školami a fakultou

Partnerství mezi vysokými 
a základními či středními školami 
je nezbytným předpokladem 
efektivního přenosu znalostí 
a zkušeností mezi oběma typy 
institucí. Spolupráce sekundárního 
a terciárního sektoru vzdělávání 
je zvláště významná při přípravě 
budoucích učitelů, podpoře mimořádně talentovaných žáků i při realizaci projektů celoživotního 
vzdělávání pedagogů z praxe. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy si je dobře vědoma potřeby 
úzké spolupráce mezi fakultou a školami. Vybraným, mimořádně kvalitním, základním či středním 
školám proto propůjčuje titul „fakultní škola“.

Fakultní školy se stávají partnery fakulty při zajištění kvalitního vzdělávání studentů bakalářských, 
magisterských a doktorských studijních programů, zejména studijních programů učitelského zaměření. 
Pedagogové a žáci fakultních škol získávají partnerstvím školy s fakultou možnost nadstandardního 
přístupu k informacím a vzdělávacím programům realizovaným fakultou. Pedagogové se se svými 
zkušenostmi stávají partnery kateder a výzkumných týmů podílejících se na přípravě budoucích 
učitelů a realizujících výzkum v oblasti přírodovědného vzdělávání a oborových didaktik. Spolupráce 
s fakultou navíc fakultní škole usnadňuje získávání nových kvalitních vyučujících pro výuku 
přírodovědných předmětů. Titul fakultní škola propůjčuje děkan Přírodovědecké fakulty UK vybraným 
školám vždy na dobu 5 let. Titul fakultní školy je dále upraven v příslušném opatření děkana PřF UK.

Z hlediska pedagogických praxí je tedy mimořádně přínosné, pokud se odehrávají na fakultních 
školách, kde je tímto titulem garantována jistá úroveň a kvalita vzdělávacího procesu. Přesto však 
není nutnou podmínkou praxe absolvovat výhradně na fakultních školách a po dohodě s garanty 
jednotlivých předmětů je možné praxi absolvovat i na jiné škole. Agendu fakultních škol má 
na Přírodovědecké fakultě UK na starosti oddělení vnějších vztahů, úzce spolupracující se studijním 
oddělením, které má pedagogické praxe v kompetenci.

V průběhu pedagogických praxí se na škole studentům věnuje tzv. fakultní učitel, tj. učitel, v jehož 
hodinách probíhají praxe (samozřejmě těchto učitelů může být na jedné škole i více). Fakultní 
učitel uzavírá s PřF UK dohodu o provedení práce (DPP) a během pedagogických praxí zodpovídá 
za studenty. Mezi jeho povinnosti patří umožnění náslechů a hospitací během vyučování, sestavení 
rozvrhu vyučování pro studenty, a především vedení studenta během jeho pedagogických výstupů, 
reflexi příprav na vyučovací jednotku a jejich následnou reflexi. Podrobněji jsou popsány povinnosti 
fakultního učitele v kapitole č. 5.
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4. Organizace pedagogických praxí

Pedagogické praxe jsou součástí přípravy učitelů na Přírodovědecké fakultě UK a předcházejí 
jim přednášky, semináře a cvičení z oborových didaktik. Jednotlivé praxe jsou pak ve studijních 
plánech samostatnými předměty, které si studenti zapisují ve studijní informačním systému (SIS). 
V následující části bude popsán obecný způsob organizace pedagogických praxí, avšak jednotlivé 
praxe se od sebe mohou částečně odlišovat, v závislosti na oborových specifikacích. Pro vykonávání 
pedagogických praxí je studentům vždy v dostatečném předstihu sděleno rámcové období, v jehož 
průběhu by měly praxe proběhnout.

Pro studenty bakalářského stupně studia je termín náslechové praxe stanoven zpravidla na začátek 
dubna. Pro studenty navazujícího magisterského studia je termín pedagogické praxe I (v letním 
semestru prvního ročníku) stanoven od počátku března do poloviny dubna a pro pedagogické 
praxe II (zimní semestr druhého ročníku) stanoven od počátku října do konce listopadu daného 
kalendářního roku. Studenti doplňujícího pedagogického studia se zpravidla řídí těmito uvedenými 
termíny, avšak v závislosti na jejich povolání či časových možnostech je možné, aby vykonávali 
pedagogické praxe i v jiných termínech. Konkrétní termíny se mohou v závislosti na harmonogramu 
daného akademického roku lišit.

Před samotnými praxemi se konají pro studenty informační schůzky (obecné i oborové), v rámci 
kterých, jsou informováni o obsahu, průběhu a smyslu pedagogických praxí. Studenti se seznámí 
s vlastní organizací pedagogických praxí, se školami, na kterými praxe probíhá či s úlohou a funkcí 
fakultního učitele.

V rámci oborových schůzek (které mohou probíhat např. v rámci vyučovaných oborových didaktik) 
jsou pak studenti seznámeni průběhem vyučovacího procesu na škole (rámcový časový a tematický plán 
učiva daného předmětu, příprava na vyučovací jednotku, příprava pomůcek a materiálů k vyučovací 
hodině, příprava a obsluha techniky, dozory, suplování, porady a jiná školní a mimoškolní činnost) 
a dále se seznámí s hlavními dokumenty týkajícími se pedagogických praxí:

• dohoda o provedení práce pro fakultního učitele,
• seznam doporučených škol pro realizaci praxí,
• desatero pedagogických praxí (obecná a oborová doporučení),
• úloha fakultního učitele, 
• formulář A+B (praxe I a II) – slouží k evidenci odučených hodin,
• formulář A+B (náslechové praxe) – slouží k evidenci hospitovaných hodin,
• formulář C – slouží k souhrnnému hodnocení pedagogické praxe.

Pozn.: aktuální formuláře dokumentů jsou k disposici na webových stránkách studijního oddělení 
PřF UK4.1

4 https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/pedagogicke-praxe

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/bc-nmgr/pedagogicke-praxe
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4.1 Organizace náslechových praxí
V letním semestru třetího ročníku bakalářského studia probíhají praxe náslechové, formou náslechů 
(hospitací) vyučovacích jednotek: vyučovacích hodin, laboratorních prací či praktických cvičení 
u fakultních učitelů. Studenti jsou rozděleni do tří až pětičlenných skupin dle aprobací. Každá 
skupina hospituje zhruba týden na vybrané fakultní škole u několika fakultních učitelů svých 
aprobačních předmětů. Minimální požadovaný počet hospitací je 10 náslechových hodin za každý 
aprobační předmět, tedy celkem 20 hodin v obou předmětech. Předmět Pedagogická praxe náslechová 
(dle oboru) je třeba mít zapsán v SIS a v případě dvouoborového studia si studenti zapisují předměty 
dva (pro každý předmět aprobace zvlášť).

Jeden ze studentů každé skupiny zodpovídá za vedení seznamu/ů náslechových hodin (formulář 
A). Každý předmět je zapisován zvlášť (na vlastní formulář). Pokud v daném předmětu probíhají 
hospitace u více učitelů, každý učitel má vlastní formulář (jedná se o jeho výkaz práce k DPP). 
Po skončení pedagogické praxe je třeba nechat potvrdit formuláře A vedením školy. Každý student 
vypracovává svoje vlastní záznamy z náslechových hodin, které po skončení náslechové praxe 
odevzdá. V prvním nebo druhém týdnu po náslechových praxích probíhá reflexní schůzka se studenty 
(podle oborů ji svolávají oboroví didaktici).

V případě, že student učí na nějakém typu školy, může si nechat náslechovou praxi z příslušného 
předmětu v plném rozsahu uznat. K uznání praxe stačí jakýkoli doklad od zaměstnavatele, ze kterého 
bude zřejmé, jaký předmět a v jakém rozsahu učí (učil). Tento doklad předloží příslušnému oborovému 
didaktikovi a domluví se s ním na podobě reflexe (účast na reflexní schůzce, písemná reflexe praxe 
atp.).

Jako praxi nelze uznat vedení dětských oddílů, kroužků nebo lektorování přírodovědných programů 
a jiných mimoškolních aktivit, protože v rámci praxí nejde o zkušenosti práce s mládeží, ale o přímou 
zkušenost s výukou biologie, přírodopisu, chemie, zeměpisu nebo geologie na českých školách.

4.2 Organizace pedagogických praxí
V letním semestru prvního a zimním semestru druhého ročníku navazujícího magisterského studia 
studenti absolvují pedagogické praxe I a II. V rámci těchto praxí studenti vyučují na vybraných školách 
předepsaný počet hodin. Pedagogickou praxi s vlastními výstupy mohou studenti nastoupit nejdříve 
po absolvování pedagogicko-psychologického bloku a alespoň polovičního rozsahu oborových 
didaktik. Dvouaprobační praxe probíhá jako jeden blok na jedné škole a její délka (zpravidla 4 týdny) 
je určena součtem týdnů stanoveným studijními plány magisterských studijních oborů učitelství.

Celkový požadovaný počet vlastních výstupů je daný v závislosti na aprobaci. Přehled požadovaných 
hodin pro akademický rok 2019/2020 je uveden v tabulce č. 1.

Tabulka č. 1: přehled požadovaných výstupů pedagogických praxí dle aprobací2 3

typ
praxe

počet hospitací 
(všechny aprobace)

počet výstupů 
z biologie

počet výstupů 
z chemie

počet výstupů
z geografie5

počet výstupů
z geologie6

praxe 
I 4–6

15 vyučovacích 
hodin

2 laboratorní 
práce

vede exkurzi

10 vyučovacích 
hodin

2 laboratorní 
práce

18 vyučovacích 
hodin

13 vyučovacích 
hodin 

2 laboratorní 
práce

vede exkurzi

5 studenti doplňujícího pedagogického studia hospitují při obou praxích pouze jednu hodinu a vyučují 10 hodin
6 hospitace i samotná výuka v případě zeměpisu probíhá právě v jedné školní třídě
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praxe 
II 4–6

15 vyučovacích 
hodin 

4 laboratorní 
práce

15 vyučovacích 
hodin 

4 laboratorní 
práce

18 vyučovacích 
hodin

15 vyučovacích 
hodin

4 laboratorní 
práce

Pozn.:
• pokud nejsou v možnostech dané školy pravidelné rozvrhem stanovené laboratorní práce 

z biologie, chemie či geologie, je možné požadovaný počet nahradit vyučovacími hodinami 
s maximálním využitím vlastních činností a aktivit žáků nebo jinou výukou (např. výukou 
volitelného semináře v předmětu biologie či chemie),

• pokud není v možnostech dané školy pořádat exkurze, je opět možné požadovaný počet hodin 
nahradit jinými vyučovacími hodinami.

Předmět Pedagogická praxe I nebo II (dle oboru) je třeba mít zapsán v SIS a v případě dvouoborového 
studia si studenti zapisují předměty dva (pro každý předmět aprobace zvlášť). V rámci pedagogické 
praxe student postupuje podle níže uvedeného postupu uvedeného na následujících stranách.

V případě, že student učí na nějakém typu školy, může si nechat náslechovou praxi z příslušného 
předmětu v plném rozsahu uznat. K uznání praxe stačí jakýkoli doklad od zaměstnavatele, ze kterého 
bude zřejmé, jaký předmět a v jakém rozsahu učí (učil). Tento doklad předloží příslušnému oborovému 
didaktikovi a domluví se s ním na podobě reflexe (účast na reflexní schůzce, písemná reflexe praxe 
atp.).

Jako praxi nelze uznat vedení dětských oddílů, kroužků nebo lektorování přírodovědných programů 
a jiných mimoškolních aktivit, protože v rámci praxí nejde o zkušenosti práce s mládeží, ale o přímou 
zkušenost s výukou biologie a přírodopisu/chemie/zeměpisu/geologie na českých školách.

4.3 Před nástupem na pedagogickou praxi
Koordinátorem pedagogických praxí na Přírodovědecké fakultě UK je pověřený pracovník studijního 
oddělení, který zajišťuje organizaci harmonogramu praxí, chod webových stránek s potřebnými 
informacemi či zapisování studentů na praxe v jednotlivých semestrech. Dále má na starosti 
administrativu dohod o provedení práce uzavřených mezi PřF UK a fakultními učiteli. 

Oborově specifické organizační záležitosti mají na starosti jednotliví oboroví didaktici kateder, 
na kterých probíhá výuka bakalářských a magisterských učitelských oborů (zpravidla garanti 
předmětů pedagogických praxí či jimi pověření kolegové). Výuka učitelských programů a oborů 
se v rámci Přírodovědecké fakulty UK realizuje na následujících katedrách:

• katedra učitelství a didaktiky biologie (biologie),
• katedra učitelství a didaktiky chemie (chemie),
• katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (zeměpis),
• ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (geologie).
Před náslechovou praxí jsou studenti osloveni studijním oddělením hromadným emailem 

(rozesláno přes studijní informační systém SIS) k zápisu do sdílené tabulky. Tento zápis probíhá 
ještě před samotným zápisem jednotlivých předmětů do SIS a slouží ke včasnému oslovení všech 
studentů a oslovení konkrétních škol v dostatečném předstihu. V informačním emailu jsou uvedeny 
instrukce k zapisování do sdílené tabulky a také uveden termín informační schůzky k daným praxím 
(povinná pro všechny typy studia i aprobace). V průběhu informační schůzky dochází k rozdělení 
studentů do jednotlivých skupin a přidělování konkrétních škol. Zároveň dochází k určení vedoucích 
jednotlivých skupin, kteří budu odpovědni za vyplnění dohod o provedení práce s fakultními učiteli. 
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Po přidělení školy jsou studenti (resp. zástupci skupin) povinni tuto školu kontaktovat a domluvit 
si konkrétní termíny náslechů. Následně vyčkat na reakci / potvrzení termínu, po finální domluvě 
vyznačit do sdílené tabulky všechny náležitosti a informovat studijní oddělení o potvrzení od školy 
(přijetí na praxi). Studijní oddělení následně zasílá na danou školu potvrzovací dopis a student / 
studenti mohou na praxi nastoupit.

Před pedagogickou praxí jsou studenti také osloveni studijním oddělením hromadným emailem 
(rozesláno přes studijní informační systém SIS) k zápisu do sdílené tabulky. Tento zápis probíhá ještě 
před samotným zápisem jednotlivých předmětů do SIS a slouží ke včasnému oslovení všech studentů 
a oslovení konkrétních škol v dostatečném předstihu. V informačním emailu jsou uvedeny instrukce 
k zapisování do sdílené tabulky a také uveden termín informační schůzky k daným praxím (povinná 
pro všechny typy studia i aprobace). Schůzka před pedagogickými praxemi I probíhá zpravidla 
v polovině ledna a schůzka před pedagogickými praxemi II probíhá zpravidla v polovině září. Na tyto 
praxe již chodí studenti samostatně a mají možnost si vybrat školu, na které je budou absolvovat 
individuálně. Zároveň jim je k dispozici seznam fakultních škol a také seznamy doporučených škol 
dle jednotlivých aprobací.

Výběr konkrétní školy závisí na dohodě mezi studentem, oborovým didaktikem a příslušným 
fakultním učitelem. V odůvodněných případech je možné např. vykonávat pedagogickou praxi mimo 
Prahu či na jiných školách, než které mají status fakultní školy. 
Mezi uznatelné důvody je možné zahrnout například: 

• snadná dosažitelnost školy od místa bydliště,
• možnost nástupu na tuto školu po absolvování VŠ,
• ověřování dat a provádění výzkumů v souvislosti s diplomovou prací,
• znalost prostředí této školy apod.
Podle možností a podmínek škol vyhoví koordinátor pedagogických praxí těmto požadavkům. 

Každé části pedagogické praxe předchází instruktáž vedoucího pedagogické praxe oboru v semináři 
z oborové didaktiky, který bezprostředně předchází zahájení praxe. Při této instruktáži obdrží každý 
student od vedoucího pedagogické praxe potřebné dokumenty (případně obdrží odkaz na webové 
stránky, kde se dokumenty nacházejí). 

Před každou praxí je student povinen kontaktovat příslušného fakultního učitele a domluvit 
se s ním na konkrétním průběhu praxe (den a čas nástupu, potřebné pomůcky, literatura apod.).

4.4 V průběhu pedagogické praxe
V den nástupu na praxi se dostaví student do školy s dostatečným předstihem a vyhledá příslušného 
fakultního učitele, popř. se hlásí u vedení školy.

Po nástupu na školu student vypracuje rozvrh hodin ve spolupráci s jednotlivými fakultními učiteli 
dle jejich aprobací. Vypracovaný rozvrh bude obsahovat:

1. jméno studenta, ročník, aprobaci
2. datum praxe (od – do),
3. název školy, na které praxe probíhá,
4. jména fakultních učitelů,
5. rozpis zvonění,
6. vlastní rozvrh hodin – předmět, třída, fakultní učitel (jméno),
7. zvlášť budou v rozvrhu vyznačena laboratorní cvičení (např. pokud se konají pouze jednou 

za 14 dní či jednou za 3 týdny, bude v rozvrhu datum, kdy bude dané cvičení probíhat),
8. poznámky k rozvrhu.
Rozvrh student odevzdá (buď v písemné, nebo elektronické podobě) příslušnému oborovému 
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didaktikovi vzhledem ke svému aprobačnímu předmětu, a to nejpozději druhý den po zahájení 
praxe.

Studentovi, který neodevzdá včas vypracované rozvrhy (nebo odůvodněnou omluvu) nebo 
bez vysvětlení nenastoupí na praxi, bude praxe ukončena. Náhradní termíny pedagogických praxí 
lze domluvit nejdříve v dalším semestru. Jakoukoli změnu v rozvrhu během praxe je student povinen 
ihned oznámit oborovému didaktikovi příslušné katedry. Student je taktéž povinen ihned oznámit 
jakékoliv komplikace, problémy či nesrovnalosti, týkající se pedagogických praxí na škole. Pokud 
student onemocní, oznámí opět tuto skutečnost oborovému didaktikovi příslušné katedry a zároveň 
fakultnímu učiteli dané školy. Počet hodin odučených studentem je stanoven ve výše uvedené tabulce. 
Během jedné z pedagogických praxí musí být minimálně jedna třída z aprobačních předmětů biologie, 
zeměpis, tělesná výchova vedena na vyšším gymnáziu nebo jiné střední odborné škole, z aprobačních 
předmětů chemie a matematika se praxe provádí výhradně na gymnáziu (i víceletém) nebo SOŠ, 
kde se tyto předměty vyučují jako všeobecně vzdělávací. 

Pokud je to v možnostech školy, zařadí v rámci praxe student biologickou exkurzi do terénu (navíc 
může zařadit i návštěvu botanické nebo zoologické zahrady, výzkumného ústavu, ekologického 
centra, muzea apod.), za exkurzi lze považovat i vycházku do přírody za účelem pozorování, určování 
přírodnin, sběru materiálu apod. Požadována je podobně též alespoň jedna terénní exkurze ze zeměpisu 
během aspoň jedné z praxí. Je-li v kompetenci a možnostech školy realizovatelné, student se aktivně 
účastní exkurze do zařízení nebo podniku s chemickým, potravinářským a ekologickým zaměřením 
s jednou i více třídami školy ve spolupráci s fakultním učitelem.

V průběhu pedagogické praxe se student seznámí se školou jako výchově-vzdělávací institucí, 
tj. s „chodem školy“, průběhem vyučování, povinnostmi pracovníků školy, zaměřením školy, 
s vybaveností kabinetů, učeben, didaktickou technikou, učebnicemi a literaturou (jež si může 
po domluvě od fakultním učitelem zapůjčit k prostudování a k přípravě na vyučování), se školními 
dokumenty (školní řád, provozní řád školy apod.), s předchozí prací žáků a se stylem výuky fakultního 
učitele (formou hospitací). 

Student se řídí radami a doporučeními fakultního učitele, diskutuje s ním o průběhu vyučovacích 
hodin, obsahu učiva, technice vyučování apod. Student v průběhu praxí zkouší vyučovat různými 
formami a metodami vyučování, než je frontální výuka (např. problémová výuka, skupinová výuka, 
projektová výuka apod.). Přitom se snaží maximálně využívat didaktickou techniku, pokusy, praktické 
ukázky a přírodní materiály ve výuce. Studenti mohou přípravu na vyučování konzultovat na svých 
oborových katedrách, popřípadě si zde mohou zapůjčit i některé potřebné pomůcky (např. chemikálie, 
modely, atlasy apod.) pro výuku.

Student dále vykonává na škole všechny činnosti, které vykonává jeho fakultní učitel tj.:
• připravuje se na vyučování, což zahrnuje: písemnou přípravu + přípravu pomůcek, pracovních 

listů, testů, literatury, pomůcek na laboratorní práce apod., 
• vytváří písemné testy, připravuje otázky a úkoly k ústnímu a písemnému zkoušení a provádí 

kontrolu a opravu písemných a praktických prací, jejich hodnocení a klasifikaci se souhlasem 
fakultního učitele,

• vykonává dozory na chodbách, v jídelně, na exkurzích a jiných akcích školy,
• organizuje exkurze, vycházky, besedy apod.,
• účastní se porad, seminářů, třídnických hodin, třídních schůzek, konzultací a dalších aktivit, 

které přináší běžný chod školy.
Před každým výstupem předloží student písemnou přípravu včas fakultnímu učiteli k nahlédnutí. 

Po každé odučené hodině (či bloku hodin) provádí student s fakultním učitelem rozbory těchto 
hodin (fakultní učitel zapíše stručné zhodnocení realizovaných hodin pod písemnou přípravu 
studenta) a na základě tohoto rozboru se student snaží svou výuku nadále zlepšovat. Výuky studentů 
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a rozborových hodin se podle možností účastní pověřený pedagog z Přírodovědecké fakulty UK.
Během své praxe student respektuje hygienické zásady a dbá na předpisy o bezpečnosti práce 

své i žáků dle platných zákonných norem, s nimiž byl při své přípravě na učitelské povolání seznámen.
Před ukončením praxe na škole odevzdá student všechen vypůjčený materiál a literaturu. Fakultního 

učitele požádá o potvrzení ukončení pedagogické praxe a vedení školy požádá o potvrzení seznamu 
odučených hodin (formulář A+B). 

4.5 Po ukončení pedagogické praxe
Nejpozději do jednoho týdne od skončení pedagogické praxe předá student vedoucím pedagogických 
praxí dle jednotlivých oborů všechny předepsané formuláře (odevzdávání může probíhat v písemné 
či elektronické podobě v závislosti na požadavcích jednotlivých oborových didaktiků):

• dohoda o provedení práce pro fakultního učitele (pro každého zvlášť),
• formulář A+B (praxe I a II) – slouží k evidenci odučených hodin,
• formulář A+B (náslechové praxe) – slouží k evidenci hospitovaných hodin,
• formulář C – slouží k souhrnnému hodnocení pedagogické praxe,
• písemné přípravy na vyučování (vypracované za každý předmět zvlášť).
Zhodnocení průběhu praxí bude provedeno na reflexních seminářích (schůzkách), který se konají 

bezprostředně po ukončení praxí a jsou organizovány jednotlivými oborovými didaktiky. Na základě 
vlastních poznámek z provedené praxe mají studenti při diskusi názorů možnost zhodnotit i jednotlivé 
fakultní učitele a jednotlivé školy z hlediska přístupu k praxi studentů, vybavenosti kabinetů či učeben 
didaktickou technikou a možností jejího využití, z hlediska úrovně žáků a přinášet náměty na zlepšení 
průběhu pedagogických praxí a připravenosti na ně. Zápočet za pedagogickou praxi bude udělován 
vedoucími pedagogických praxí na oborové katedře v zápočtovém týdnu po splnění všech požadavků. 
V mimořádných případech se vždy student individuálně dohodne s vedoucím pedagogických praxí 
na fakultě na alternativním způsobu provedení pedagogické praxe.
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5. Úloha fakultního učitele při vedení 
pedagogické praxe

V následující kapitole bude upřesněna úloha fakultního učitele v průběhu pedagogických praxí. 
Samotný pojem „fakultní učitel“ evokuje spojitost s institutem fakultní školy (viz kapitola č. 3). 
Skutečností však je, že fakultním učitelem jsou označováni všichni učitelé základních či středních 
škol, pod jejichž vedením studenti Přírodovědecké fakulty UK pedagogické praxe vykonávají. 
Status fakultního učitele není nikým udělován ani propůjčován a jedná se tedy spíše o obecně vžité 
pojmenování. 

Fakultní učitelé jsou za vedení pedagogických praxí studentů PřF UK odměňování formou dohody 
o provedení práce, kterou sepisují s fakultou. Na jejím základě dojde po ukončení praxe k vyplacení 
odpovídající odměny (odměna pro fakultního učitele je vyplácena nezávisle na tom, zda student splní 
požadavky pro udělení zápočtu z praxe). 

5.1 Pokyny pro práci fakultního učitele
Každý fakultní učitel na začátku pedagogické praxe pomůže studentovi vytvořit rozvrh vyučovaných 
hodin z hlediska svého aprobačního předmětu, umožní mu hospitace na svých hodinách a u učitelů 
vyučujících aprobační předměty studenta. Dále studenta seznámí s tematickými a časovými plány 
svého předmětu a dále mu umožní prohlédnout si kabinet a učebny pro svůj aprobační předmět. 
Před každým vlastním výstupem studentovi zkontroluje písemnou přípravu a po zhlédnutí vyučování 
provede se studentem rozbor – zhodnotí klady i zápory – jak odborné, tak didaktické.

Stručné hodnocení několika větami nebo body zapíše fakultní učitel pod přípravu. V tomto 
hodnocení je doporučeno vystihnout např.:

• splnění časového a tematického plánu hodiny,
• použití (nepoužití) vhodných pomůcek, metod, pokusů, pracovních listů, vlastních testů,
• motivace a aktivizace žáků, použití zajímavých forem práce,
• celkový projev studenta – verbální, nonverbální, písemný
Pokud je učiteli bližší hodnotit výkon studenta stupnicí známek, stačí pod přípravu napsat tři až pět 

nejvýraznějších kritérií, v dané hodině klíčových, která FU oznámkuje známkami 1–5, např.:
• písemná příprava,
• organizace hodiny,
• odborná úroveň výuky,
• použití vhodných metod a forem,
• provádění demonstračních pokusů,
• aktivizace žáků při výuce,
• využití didaktických pomůcek, tvorba vlastních,
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• zápis na tabuli,
• celkový projev. 
Bez těchto písemných rozborů jednotlivých vyučovaných hodin nelze přiznávat odpovídající 

odměny fakultnímu učiteli po ukončení praxe.
Mezi další povinnosti fakultního učitele patří především:
• účast na všech výstupech studenta
• pomoc při přípravách vyučovacích hodin
• hodnocení výstupů studenta
V případě, že fakultní učitel zjistí, že student není schopen nebo ochoten plnit většinu z požadovaných 

kritérií nebo na praxi vůbec nenastoupí, oznámí neprodleně tuto skutečnost koordinátorovi 
pedagogických praxí na PřF UK. Fakultní učitel má právo nevyhovující praxi předčasně ukončit.

5.2 Závěrečné hodnocení studenta
Po proběhnutí pedagogické praxe je povinností každého fakultního učitele stručně zhodnotit výkon 
studenta vyplněním formuláře C. Souhrnné hodnocení provádí všichni učitelé, v jejichž třídách student 
vyučoval. V tomto formuláři je několik bodů, ke kterým je možné se vyjádřit. Rozsah jednotlivých 
bodů není daný, v případě potřeby může fakultní učitel připojit i jiné poznámky, doporučení či návrhy. 
Ve formuláři C se hodnotí následující prvky:
Přístup k učitelské práci – hodnotí se iniciativa; vlastní tvorba pomůcek, pracovních listů apod.; 
pečlivost, pracovitost, svědomitost, důslednost, vlastní aktivní přístup k vyučování a sebereflexe 
studenta, ochota přijímat rady a doporučení; odhodlání a zájem se v budoucnu věnovat této práci.
Vztah k žákům – hodnotí se přístup k žákům; schopnost motivace; osobní rozměr; umění zaujmout; 
nadšení pro předmět; praktické využití poznatků; individuální přístup; snaha pomoci; pochvala; řešení 
kázeňských problémů či udržení pozornosti.
Didaktická způsobilost – hodnotí se příprava na vyučovací hodiny (nejen písemná); využití pomůcek, 
modelů, názorných ukázek a pokusů ve funkci motivační, ověřovací nebo odvozovací, obrazového 
materiálu, literatury; využití různých metod a forem práce; střídání činností; aktivizace žáků; výuka 
praktických dovedností; písemný či slovní projev; nonverbální komunikace; umění klást otázky, 
vysvětlovat; klasifikace a hodnocení práce žáků apod.
Odborná způsobilost – hodnotí se výklad učiva a diktování z příprav; schopnost aplikace odborných 
poznatků na běžné jevy v životě žáků; schopnost improvizace; zajímavosti; zkušenosti; praktické 
dovednosti; nadhled; sběr informací.
Organizační schopnost – hodnotí se vedení žáků během hodin, exkurze, vycházky, skupinové práce, 
práce na projektu; příprava na vyučování; dodržování předpokládaného časového plánu; schopnost 
přizpůsobit se aktuálním změnám; řešení nenadálých situací a vlastní kreativita.
Zapojení do dalších mimotřídních a mimoškolních aktivit – dozory na chodbách a v jídelně, 
porady, třídnické hodiny, třídní schůzky, pomoc při olympiádách, SOČ, zájmových kroužcích, 
seminářích, ochota zapojovat se do obdobných aktivit.
Doplňující informace – prostor pro poznámky, postřehy či jiná doporučení.
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6. Hospitace a náslechové hodiny

Velmi důležitou součástí praxí jsou hospitace a náslechy. V rámci bakalářského studia se pedagogická 
praxe týká pouze hospitací (náslechů) v jednotlivých vyučovacích hodinách u různých učitelů stejného 
aprobačního předmětu na škole. V průběhu navazujícího magisterského studia provádějí studenti 
hospitace souběžně s vlastními výstupy, vyučovacími hodinami či pracovními a laboratorními 
cvičeními. Hospitace studenti provádějí u fakultního učitele, který jim vede praxi, u dalších učitelů 
svého aprobačního předmětu na škole a případně i u dalších studentů, kteří vykonávají praxi na téže 
škole. Z každé náslechové (hospitované) hodiny si studenti provádějí záznam z hospitace (zápis) 
a každou absolvovanou náslechovou hodinu si student zapíše do seznamu hospitací (formulář A+B). 
Každý zápis z absolvované náslechové hodiny by měl vždy obsahovat:

• záhlaví: jméno studenta, předmět, škola, jméno fakultního učitele, třída, datum;
• téma hodiny, cíl výuky v hodině, organizační formy;
• průběh a organizace hodiny, didaktické poznámky: jednotlivé fáze, časové rozvržení 

a organizace, využití didaktických metod, použití pomůcek, didaktického materiálu, techniky, 
pokusů, obrazů, literatury, hlavní body učiva, znění otázek, řešení různých situací během;

• hodnocení hodiny – hodnocení průběhu, práce a činností žáků a učitele, hodnocení úspěšnosti 
splnění cíle výuky, osobní poznámky a postřehy k aktivitě žáků i tvořivému přístupu učitele.

Zápis o průběhu a organizaci každé náslechové hodiny zahrnuje 3 okruhy:
1. odborný obsah učiva – rozsah a hloubka učiva, přehlednost, systém, názornost, přiměřenost 

věku a schopnostem žáků, splnění cíle a plánu hodiny, zajímavosti, praktické ukázky, 
demonstrační i frontální experimenty a jejich funkce ve výuce, využití vhodných pomůcek 
a materiálů ve vyučovaní aj.

2. činnosti žáků – jejich aktivita či pasivita při hodině, jejich zájem o různé metody výuky, 
jejich ústní projev, zápis v sešitě, práce s učebnicemi a pomůckami, reakce na pokyny učitele, 
ukázněnost, prospěchová úroveň, odpovědi na otázky, vlastní dotazy aj.

3. vlastní činnost učitele – způsob, jak provádí jednotlivé didaktické fáze, jakých metod a forem 
používá ke splnění výukového cíle, jakým způsobem mluví, jak provádí zápis na tabuli, 
s čím v hodině pracuje, jak sleduje dění ve třídě, čím aktivizuje žáky, jak řeší různé situace, 
jak spolupracuje se žáky, jak zvládá práci žáků ve skupinách, jaké klade otázky, způsoby 
motivace žáků při jejich dílčích samostatných činnostech, průběžné hodnocení práce žáků 
učitelem, aktuální přizpůsobování se vzniklým situacím a podobně.

Hodnocení studenta zahrnuje celkový dojem z hospitované hodiny, vlastní názor na činnosti žáků 
a učitele. Může srovnávat různé absolvované náslechové hodiny více fakultních učitelů nebo svých 
kolegů, kteří provádějí pedagogickou praxi na stejné škole. V následných rozborech hospitací můžete 
diskutovat a tříbit si názory na použití různých metod, forem a způsobu práce učitele. 

Po proběhlé hospitaci student provede společně s fakultním učitelem rozbor, tj. zhodnotí práci 
učitele a žáků, nalezne klady a zápory, zhodnotí využití pomůcek, příkladů, názorných pokusů, 



Příprava, organizace a realizace pedagogických praxí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy 

20

pracovních materiálů, způsob výkladu, popisu, vysvětlování, zkoušení, opakování, shrnutí, kladení 
otázek a problémových úloh, vedení praktické ukázky, provedení experimentů, zhodnotí použití 
metod a forem práce, splnění zamýšleného plánu a cíle hodiny, motivace žáků a vztah mezi učitelem 
a žáky, aktivitu a aktivizaci žáků, hodnocení během hodiny apod.

V průběhu každé praxe, ať již hospitační či výstupové, si student vytváří vlastní názor na práci 
učitele. Doporučena je tvorba vlastních poznámek ze všech hospitací. Tyto poznámky se týkají 
typu a zaměření školy, jednotlivých tříd, vzdělávacího programu školy, tematických a časových 
plánů fakultního učitele pro jednotlivé ročníky. Vedle toho si student všímá i dalších přírodovědných 
aktivit dané školy a fakultního učitele, vybavenosti školy, jednotlivých učeben laboratoří a kabinetů. 
Důležitou kategorií jsou názory na způsob práce a jednání fakultního učitele s žáky, na způsob 
spolupráce mezi učiteli, hodnocení prospěchu a kázně studentů, způsobu hodnocení a klasifikace 
žáků během docházky do školy (známky, slovní hodnocení, procenta, body aj.). Z odborného hlediska 
se student zajímá o to, s jakými učebnicemi či dalšími materiály pracuje fakultní učitel a žáci, jaké 
mají možnosti využívat školní knihovnu, studovnu a internet apod. 

Tyto poznámky budou sloužit jako zpětná vazba pro činnost kateder oborových didaktik na PřF UK 
pro zajištění kvalitních pedagogických praxí studentů učitelství a pro další zlepšování připravenosti 
budoucích učitelů. Získané informace a postřehy uplatní studenti v diskusích na seminářích z didaktik 
oborů, které následují po ukončení pedagogických praxí, vítány budou písemné záznamy, postřehy 
a připomínky, které studenti předají vedoucím pedagogických praxí oborů.
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7. Pedagogická praxe zeměpisu

7.1 Cíle
Příprava učitele na vyučovací hodinu je velice individuální záležitost. Pojetí přípravy sice 

všeobecně musí vycházet z platných koncepcí MŠMT a uznávaných filozofií vzdělávání, ale závisí 
také na pedagogické erudici a lidských kvalitách učitele. Obecně se dá prohlásit, že zkušený učitel 
věnuje přípravě méně času než začínající pedagog, neboť dokáže lépe odhadovat situaci ve třídě, lépe 
improvizuje podle konkrétních podmínek apod. Ptáme-li se, zda vůbec vytvářet přípravy na vyučování, 
uveďme, než si odpovíme, malou paralelu s nácvikem dramatu. Herci nacvičující Shakespearovu hru 
se musí nejprve pečlivě naučit text, přednes a gesta, musí si uvědomit, jak na sebe navazují a spolu 
s režisérem si naplánují, jak se budou pohybovat apod. Pokud by si tyto základní prvky dramatu 
nenaplánovali, zamýšleného výsledku by nedosáhli – nebyla by to Shakespearova tragédie, ale chaos. 
Nikdo by nevěděl, co má dělat, aby tragédie vyzněla s patřičným účinkem. Na druhé straně však 
divadelní režiséři často tvrdí, že „jejich“ hra je po patnácti reprízách poněkud jiná, než když ji shlédli 
při premiéře. Ano, i když měli herci dobrý plán (vědí text, návaznosti, jak přednášet, pohybovat 
se), nevyhnou se drobným odchylkám. Někdo řekne narážku jiným slovosledem, přijde na scénu 
o vteřinku později, nezareaguje tak pohotově. Přesto je představení úspěšné, neboť jeho rámec 
je jasně daný a všichni směřují, byť třeba s drobnými odchylkami, ke společně stanovenému cíli.

Práce učitele se v řadě prvků podobá právě divadelnímu představení. Přípravu před hodinou můžeme 
přirovnat ke zkouškám divadelní hry, kdy si učitel rozmýšlí cíl svého snažení („představení“) a způsob 
jeho naplnění. Bez této promyšlené strategie se uspokojení z výsledku pravděpodobně nedostaví. 
Učiteli se totiž může snadno stát, že bude třeba „skákat“ z tématu „Shakespearovy tragédie“ na téma 
„Shakespearovy komedie“ a naopak, nebo že zvolí taková gesta a prezentaci (učební činnosti), 
že se žáci nic nenaučí. Šlo by prostě o „přehlídku“ momentálních, třeba i nesouvisejících, nápadů. 
Učitel by si pak na konci hodiny uvědomil, že vůbec neměl příležitost zjistit, zda „hra“ na žáky 
nějak působí, zda je obohatila, neboť celou dobu mluvil on a žáky do hodiny vůbec nezapojil. 
Je ale také pravdou, že i dobře rozmyšlený plán hodiny musí učitel často upravovat a měnit podle 
momentálních podmínek ve třídě. Jednotlivé „obrazy hry“ například zkrátí či prodlouží. Tyto drobné 
odchylky ale nevadí, protože učitel je vždy dělá s vědomím stanoveného rámce, se snahou směřovat 
k vytčenému cíli hodiny. Sled „scén“ vede ke stanovené „pointě hry“. Osobně se domníváme, že bez 
tohoto promyšlení učitelova působení v hodině je pravděpodobnost problémů při vyučování mnohem 
vyšší. Rozdíl mezi hercem a učitelem tedy samozřejmě existuje. Jde především o to, že hercovo 
působení je pasivní, nezapojuje diváka aktivně do hry. Učitel zapojuje žáky do vyučování aktivně, 
aby se něčemu naučili. Pokud se nám podařilo přesvědčit vás o smyslu přípravy učitele na vyučování, 
poskytujeme vám zde jeden z možných postupů jejího vypracování.
Závažným problémem (učitele zeměpisu zvláště) je stanovení obsahu vzdělávání (výběr učiva). 
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Geografie jako komplexní vědecký obor využívá řady poznatků z jiných, dílčích vědeckých 
disciplín (např. geologie, fyziky atmosféry, sociologie, ekonomie, politologie aj.). Její faktografická 
báze je tedy velmi široká. Posluchači mají většinou tendenci sdělit žákům skoro vše, co se na svých 
vysokoškolských přednáškách dozvěděli. Vede to k přetěžování žáků i ke zdržování v ročním 
časovém plánu výuky. Jak tedy účinně vybírat obsah? Zajímavý návod, vycházející z pedagogického 
konstruktivismu, poskytuje např. psycholog Jerome Bruner. Obsah výuky člení na (a) zobecnění 
(tvrzení, vztahy, doslovně generalizace), (b) pojmy (koncepty) a (c) fakta. Bruner tvrdí, že ve výběru 
učiva má být kladen důraz na zobecnění, uvádějící do vztahu hlavní pojmy, neboť zobecnění tvoří 
kostru obsahu. Žáci jsou pomocí nich schopni dávat pojmy do vzájemných souvislostí a lépe 
se jim tak učí. Fakta Bruner chápe jako izolované informace o jednotlivých konkrétních případech, 
které se většinou dají vyhledat v dostupných zdrojích. Svůj koncept, ověřený psychologickými 
výzkumy, přirovnává ke stromu, jehož kmen tvoří zobecnění, jednotlivé větve pojmy a množství 
lístků pak fakta vztahující se k jednotlivým pojmům (větvím). Chcete-li účinně vybírat obsah vaší 
výuky, zaměřte se vždy na „kmen“ a „větve“. „Lístků“ je velké množství, vybírejte z nich jen ty, které 
se nejsilněji „přirůstají“ k vybraným důležitým pojmům (větvím). V příkladu uvedeném níže jsme 
obsah tématu „Skandinávie“ nejprve evokovali pomocí pojmové mapy. Významné pojmy jsme dali 
do souvislostí a stanovili tak zobecněná tvrzení a klíčové pojmy. Při výběru těchto zobecnění a pojmů 
z pojmové mapy jsme se vždy ptali: K čemu má daný prvek sloužit? Budou žáci na tyto znalosti 
navazovat v budoucnu? Využijí tento obsah v životě? V rámci přípravy na hodinu je také nutné 
zvážit návaznost na předchozí znalosti žáků. V případě Skandinávie můžeme např. navázat na řadu 
pojmů z obecné geomorfologie (trog, fjord apod.). V metodické části přípravy je pak třeba myslet 
na zařazení takové učební činnosti, která by vedla k zopakování těchto pojmů. 

Obsah vzdělávání také musí vycházet z oficiálních, právně závazných dokumentů MŠMT ČR, 
tj. z tzv. vzdělávacích standardů (. Tyto standardy jsou ale stanoveny velmi rámcově a umožňují 
tak učiteli ve výběru učiva poměrně značnou volnost. Výběr je tedy především na učiteli a proto 
je potřeba provést ho zodpovědně a pečlivě.

Jak postupovat při výběru učiva?
(a) vyberte hlavní tvrzení a pojmy, např. pomocí pojmové mapy
(b) ptejte se, zda jsou vybraná tvrzení a pojmy opravdu důležité. Proč jim mají děti rozumět 
a umět je používat? Proveďte případnou redukci vybraného obsahu.

Na základě analýzy obsahu pak můžeme přistoupit ke stanovení cílů výuky. Cíle výuky se dají 
formulovat na různé úrovni obecnosti. Učitel by měl nejprve provést rozvahu nad jednotlivými 
tematickými celky a v dlouhodobých obecných cílech těchto celků stanovit, které kompetence bude 
v tom kterém celku procvičovat. V případě celku Regionální geografie Evropy to může být např. cíl 
„Žák získá kladný postoj k myšlence evropanství“. Tyto dlouhodobé cíle jsou formulovány velmi 
obecně a jejich naplnění se dá hodnotit až po delší době (a ještě poměrně obtížně). Z tohoto všeobecného 
cíle pak vycházejí obecné cíle podcelků (např. západní Evropa) a cíle jednotlivých hodin. Ke každé 
hodině je pak stanovena řada specifických, velmi konkrétních a dobře hodnotitelných cílů. 

Podrobně se o problematice vymezení a zpracování výukových cílů můžete dozvědět ve skriptech: 
KÜHNLOVÁ, H. Kapitoly z didaktiky geografie. UK Praha: Karolinum, 1999.

Předcházející odstavec už naznačil hlavní význam cílů výuky – udávají jasný záměr učení 
(pro učitele i pro žáka, které znalosti, dovednosti a postoje si máme osvojit), jsou nástrojem výběru 
obsahu a jsou formulovány tak, že se dají hodnotit. Hodnotitelnost cíle se poměrně snadno zajistí 
formulací „Žák dovede…“ a připojením vhodného slovesa. Např. sloveso „pochopí“ se poměrně 
nesnadno ověřuje, zatímco spojení „dovede vysvětlit vlastními slovy s použitím schématu“ lze ověřovat 
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jednoduše. Intelektovou náročností obsaženou ve slovese určuje i náročnost cíle. „Vyjmenovat“ je jistě 
jednodušší než „porovnat“ či „zhodnotit“. Náročnost cíle se také může měnit při spojení stejného 
slovesa s obsahem. Např. vysvětlit vlastními slovy pojem moréna je jistě jednodušší, než vysvětlit 
pojem demografická revoluce.

Při formulování cílů dbejte na následující kritéria:
(a) Cíl výuky jasně stanovuje čemu má žák porozumět a jak má získané znalosti umět používat. 
Nestanovujte pouze snadné céle na úrovni prosté reprodukce. Snažte se, aby si žáci osvojili také 
různé dovednosti a postoje.
(b) Cíl je formulován tak, aby byl hodnotitelný (evaluovatelný). Obsahuje co žák dovede na konci 
vyučovacího procesu a za jakých podmínek („vyjmenujte bez použití atlasu...“, „uvede tři 
největší...“, dovede posoudit předložený územní plán“ atd.).

Po stanovení obsahu a cílů výuky přistoupíme k výběru učebních činností. Existuje celá řada 
vyučovacích metod a organizačních forem výuky. Klasifikace učebních činností však není v tuto 
chvíli důležitá, důležitý je jejich vhodný výběr. Pomohou vám opět výukové cíle a činnosti v nich 
obsažená. Je-li v cíli formulováno, že žák dovede porovnat data v tabulce, zvolte činnost, ve které 
budou žáci předložená data porovnávat. Vy jim řekněte návod, jak postupovat při porovnávání dat, 
ale neříkejte jim hned výsledek porovnání. Tím byste je učili poslouchat výklad, nikoliv porovnávat. 
Snad tento (možná až příliš triviální) příklad přibližuje postup při výběru učebních činností. 

Volte pro svoji hodinu vždy několik učebních činností směřujících ke stanovenému cíli a dbejte 
na to, aby žáci v hodinách hodně pracovali. Tím se nejvíce naučí. Učitel je pak jakýmsi koordinátore 
učení, během práce ve skupinách může pomáhat slabším žákům, může průběžně sledovat a hodnotit 
práci žáků i skupin a svými krátkými „minilekcemi“ (výkladem) může shrnovat výsledky. Vhodný 
vodítkem pro konstrukci vaší hodiny je tzv. třífázový model učení (evokace – uvědomění 
si významu – reflexe), o kterém se můžete dočíst např. v Geografických rozhledech č. 1, ročník 10 
nebo v článku H.

Součástí vaší výuky bude jistě i výklad. Pro začínajícího učitele je vhodné připravit si osnovu 
svého výkladu s uvedením klíčových tvrzení, popř. faktů, dat atd. 

Do přípravy uveďte i přibližný časový rozsah jednotlivých činností. Umožní vám to lépe sledovat 
vývoj hodiny a upravovat tempo výuky dříve než tři minuty před zvoněním. V závěru metodické části 
přípravy si sepište potřebné učební pomůcky a zdroje informací a dat (nástěnná mapa, rozmnožený 
text z publikace X str. Y, učebna s videopřehrávačem apod.).

Při výběru učebních činností zohledněte především následující:
(a) žáci se nejvíce naučí vlastní činností, popř. vzájemným vysvětlováním si látky
(b) každá zvolená učební činnost by měla vycházet ze stanovených cílů, neměla by tedy učení 
odvádět jiným směrem.
(c) činnosti je třeba střídat, neboť schopnost dětí udržet pozornost je limitována cca 7 minutami.

Další fází přípravy je rozvaha způsobu hodnocení  výkonů žáků. I tady vám pomohou cíle (ovšem 
dobře naformulované). Na jejich základě můžete stanovit, co a jakým způsobem hodnotit. Zda formou 
testu, ústním zkoušením, vypracováním eseje za domácí úkol či přednesením referátu apod.

Poslední částí přípravy by mělo být hodnocení hodiny vašima očima. Do přípravy si (samozřejmě 
až po skončení hodiny) zapište své postřehy. Reflektujte, zda učební činnosti byly vybrány vhodně, 
co dělalo žákům problémy, kteří žáci v něčem zaostávali, jestli jste vykládali a zadávali práci 
srozumitelně, zda se vám dařilo řídit práci ve skupinách atd. Jednoduše co se vám zdařilo a co ne. 
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Jednou za čas je dobré nechat napsat reflexi vaší práce žákům. Poskytne vám to jiný pohled na vaši 
práci i na vaše žáky. Na konec přípravy si můžete zapsat shrnutí vašich postřehů pro budoucí plánování 
– co se vám zdá jako vhodné používat a čeho se vyvarovat, kteří žáci vyžadují zvláštní přístup apod. 

7.2 Příklad přípravy na vyučovací hodinu zeměpisu
Jako příklad možné struktury přípravy vám předkládáme modelovou přípravu na téma Skandinávie. 

Název hodiny: Skandinávie
Tematický celek: Regionální geografie Evropy
Třída: II. D             Časový rozsah: 2 VH Datum:
Obecný cíl hodiny: Žák dovede vysvětlit vliv přírodních podmínek na územní organizaci 
společnosti, jejích aktivit a na život obyvatelstva.
Specifické cíle:
• Žák dovede na základě obecných znalostí o litosféře vysvětlit vlastními slovy pojem štít, 

na mapě lokalizovat Baltský štít, uvede geologické souvislosti výskytu nerostných surovin 
a lokalizuje místa jejich výskytu

• S použitím náčrtku v učebnici žák dovede vysvětlit vznik ledovcového reliéfu a pojmy trog, 
moréna, kar a fjord

• Žák dovede vlastními slovy vysvětlit princip fungování Severoatlantského proudu a určit jeho 
dopady na podnebí ve Skandinávii

• Žák dovede lokalizovat hlavní střediska osídlení, služeb, průmyslu, těžby přírodních zdrojů 
a hlavní dopravní tahy (*) a dovede zdůvodnit jejich územní organizaci 

• Žák dovede vyjmenovat obecné hlavní oblasti zájmu ČR ve Skandinávii, diskutovat jejich 
význam v regionálním rozvoji oblastí a lokalizovat 3 národní parky a 5 středisek ČR

• Žák dovede rámcově vymezit jádrové a periferní oblasti Skandinávie a na základě posouzení 
jejich geografické polohy dovede diskutovat jejich uplatnění v národním hospodářství států 
Skandinávie a v evropské ekonomice

• Žák dovede posoudit vliv přírodních podmínek na život obyvatel Skandinávie a na základě 
novinového článku diskutovat problémy života v odlehlých polárních oblastech 

(*) viz seznam požadovaných místopisných názvů
Potřebné pomůcky, zdroje informací:
Nástěnná mapa Skandinávie obecně zeměpisná, blokdiagram glaciální reliéf; kopie 
klimadiagramu Labradoru a Laponska, tabulka exportu skandinávských zemí na folii pro meotar; 
kopie článku z Lidé a Země
Návaznost na starší látku:
glaciální reliéf (ledovec, trog, kar, moréna, ledovcové jezero, fjord)
klimatogeografičtí činitelé, subpolární a mírné podnebí; mořské proudy, režimy odtoku
tundra, severské lesy
Učební činnosti/úkoly: Působení učitele: Čas
žáci si samostatně evokují pojem 
„Skandinávie“, pak se výsledky 
společně sepíší na tabuli

úkol: napište si volným psaním co se vám 
vybaví, řekne-li se „Skandinávie“; společný 
soupis evokací na tabuli

žáci si samostatně dělají poznámky mini lekce „Baltský štít“ a nerostné suroviny 
obecně vázané na staré horniny
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žáci diktují z mapy učiteli lokality 
těžby surovin

úloha: nejděte v mapě hlavní zdroje surovin; 
diktované lokality učitel ukazuje na nástěnné 
mapě

žáci vypracovávají úlohu, 
spolupracují se sousedem v lavici

promítnutí blokdiagramu ledovcového údolí 
s geomorfologickými pojmy a zadání úkolu:
- vzpomeňte si, co znamenají pojmy ledovcové 
jezero, trog, kar, moréna, fjord
- výsledky diskutujte ve dvojicích a společně 
napište definice těchto pojmů

hlasité čtení vypracovaných definic, 
vždy aspoň dvě pro porovnání, 
oprava

upřesnění definic a jejich oprava v sešitech

žáci porovnají klimadiagram a ve 
dvojici, později spolu s učitelem 
diskutují konkrétní dopady 
Severoatlantského proudu na 
podnebí Skandinávie

rozdání klimadiagramu z oblasti Labradoru 
a ze severu Norska; zadání úlohy: porovnat 
klimadiagramy, ve dvojicích popsat rozdíly 
a vyvodit důvody těchto rozdílů

žáci si během výkladu pořizují 
v bodech zápis do levé poloviny 
stránky v sešitě

Shrnující výklad na téma přírodní podmínky 
Skandinávie s využitím zopakovaných pojmů

žáci se hlásí do řízené diskuse

úkol: Která hospodářská odvětví lze s těmito 
podmínkami rozvíjet? – řízená diskuse, učitel 
zapisuje strukturovaně návrhy na tabuli 
(struktura: typy zemědělství, lesnictví, rybolov, 
odvětví průmyslu, odvětví služeb)

žáci samostatně plní úkol
stručný komentář zápisu; úkol: přepište 
ho do pravé poloviny stránky sešitu a spojte 
SG položky s FG podmínkami v levé polovině

žáci s použitím svých znalostí z 
minulé hodiny a atlasu vypracují 
náčrt a porovnají ho se sousedem 
v lavici; po porovnání jej případně 
doplní

úkol: s použitím atlasu proveďte do sešitu náčrt 
Skandinávie s vyznačením severního polárního 
kruhu, státních hranic, hlavních center osídlení, 
průmyslu a služeb, s hlavními oblastmi 
intenzívního a extenzívního zemědělství, 
lesnictví, rybolovu a CR a s hlavními 
dopravními tahy; ve dvojicích porovnejte své 
nákresy

žáci diktují zakreslené prvky učiteli
lokalizace hlavních prvků na nástěnné mapě, 
vyvěšení seznamu požadovaných místopisných 
pojmů

žáci se pokusí vymezit oblasti, 
doplnění náčrtku v sešitech

řízená diskuse – vymezení jádrových 
a periferních oblastí států Skandinávie, 
lokalizace na nástěnné mapě; diskuse o jejich 
geografické poloze

výsledky diskuse žáci ve dvojicích 
porovnají s promítnutou tabulkou

úkol: Jak se může Skandinávie uplatňovat 
v mezinárodním obchodě? – diskuse 
a promítnutí tabulky hlavních exportních 
komodit
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žáci si po částech čtou text v cca 
6-tičlenných skupinách, pak každý 
sdělí, co ho nejvíce zaujalo a ostatní 
diskutují proč právě uvedená 
informace

čtení článku z Lidé a Země o životě 
za polárním kruhem ve skupinách +diskuse

Dcv.: Napište krátkou esej (0,5 strany) 
o rozdílech života za polárním kruhem a u nás. 
Termín: příští hodinu

Způsob a možnosti hodnocení: 
• průběžné hodnocení práce ve skupinách a v diskusi
• ústní zkoušení vycházející z cílů ve 3 následujících hodinách
• otázky vycházející z cílů budou v testu Evropa

Hodnocení učení žáků:
Pepíkovi dělá problém číst klimadiagram, Maruška a Zdeňka 
problém s náčrtkem
diskuse ve skupinách byla účinnější než práce v párech
všichni mají problém se samostatným zápisem při výkladu

Hodnocení působení učitele:
žáci dobře pracovali, zdá se, 
že je hodina bavila, nerušili
přehledný výklad může být, 
vzhledem k dosud menší 
pohotovosti žáků delší
práce ve skupinách je účinná, 
ale obtížně se hodnotí, jak 
na to?

Závěry pro budoucí práci:
zaměřit se na zaostávající žáky, snažit se trénovat výpis z textu a záznam výkladu, zamyslet 
se nad kritérii hodnocení práce ve skupinách.
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8. Pedagogická praxe z biologie

Struktura pedagogických praxí z biologie je následující: 
1. Student si zapíše předmět Pedagogické praxe a vyplní údaje ve sdílené tabulce praxí 
2. Zájemci o praxe se sejdou na informační schůzce k praxím, kde se seznámí s významem 

jednotlivých dokumentů a zjistí kritéria k zápočtu
3. Studenti si domlouvají praxe na konkrétních školách, výběr školy a fakultního učitele konzultují 

s oborovým didaktikem
4. Po nástupu na praxi do 3 dnů posílá student rozvrh RNDr. Ireně Chlebounové a tomu, 

kdo je v tabulce u něj zapsán na hospitaci.
5. Student oznámí vedení školy termín návštěvy oborového didaktika a dá mu vědět, že s ním 

počítá
6. Oborový didaktik po hospitaci provede se studentem a pokud možno také s fakultním učitelem 

rozbor hodiny, studentovi dá doporučení, na co se zaměřit přednostně
7. Po skončení praxe (nebo v jejím průběhu, pokud se protáhla) se studenti biologie sejdou 

na reflexní schůzce, kde si vyměňují zkušenosti ze svých škol. Pokud možno už na tuto schůzku 
přinesou všechny materiály z praxí a předají je oborovému didaktikovi.

8. Po odevzdání materiálů si student emailem domluví zápočtovou schůzku s RNDr. Irenou 
Chlebounovou, kde se řeší hodnocení studenta školou, jeho silné a slabé stránky, úroveň 
odevzdaných materiálů a doporučení k jejich případné úpravě v souvislosti se státními 
zkouškami. Lze se individuálně věnovat problémům, které vyvstaly během praxí.

8.1 Cíle
Cílem pedagogické praxe výstupové z biologie je pochopit náplň práce a povinnosti učitele biologie 
na konkrétní škole, zjistit, s jakým vybavením pracuje a jak plní školní vzdělávací program. Student 
by se měl zapojit co nejvíce do chodu školy, diskutovat s ostatními učiteli a zjistit, co je pro tuto 
školu specifické. Na každou vyučovací jednotku musí mít vytvořenou přípravu, kterou konzultuje 
s fakultním učitelem. Ten mu dává ke každé odučené hodině zpětnou vazbu, a to ústně i písemně 
formou záznamu z hospitace. Student vychází vstříc potřebám školy, na které učí. Čas využívá 
efektivně (tedy snaží se splnit požadavky fakultního učitele na dobu potřebnou k probrání určitého 
tématu).

Po náslechových hodinách, k nimž si vede písemný záznam, student učí za asistence fakultního 
učitele stanovené množství hodin. V těchto vyučovacích jednotkách použije co nejširší spektrum 
metod a využije různé druhy pomůcek. Měl by si vyzkoušet výuku v různých třídách a ročnících. 
Pokud má možnost, je žádoucí vidět výuku i jiných učitelů biologie. V záznamech z náslechových 
hodin by se měl vyjádřit k jejich učebnímu stylu a také k jejich způsobu komunikace s žáky. Žádoucí 
je vést si pedagogický deník, kde si píše, jak řešil různé výchovné problémy se žáky.
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8.2 Metody a formy
Předmětu biologie hrozí zasypání žáků množstvím faktických poznatků, které mohou vést 
až k poklesu jejich zájmu o tento obor. Encyklopedické znalosti cizích pojmů nepatří mezi priority 
současné biologie! Naopak velmi potřebné je rozvíjet u žáků schopnosti kritického myšlení, tedy 
posuzovat věrohodnost informací, používat více zdrojů a ty dokázat ověřit. Stále je tedy aktuální práce 
s určovacími klíči, popisy obrázků, porovnání odlišností na základě pozorování (nejlépe přírodnin, 
pokud nejsou, tak trojrozměrných modelů, případně fotografií a nákresů), práce s grafy a mapkami. 

Preferujeme aktivizační metody – skupinová práce žáků, práce s pracovními listy, hry na podporu 
spolupráce, vyhledávání informací z literatury, vrstevnické učení, pojmové mapy, diskuze s argumenty, 
simulační hry, prezentování před spolužáky, společná i osobní reflexe vyučovací jednotky. Každá 
vyučovací jednotka musí mít určitou gradaci a spád (motivační impuls na začátku, postupné zavádění 
nových pojmů, zvyšování nároků i tempa, vyvrcholení aktivit a zklidnění formou reflexe na konci). 
Hodinu končí vyučující. Pohlídá žáky, aby po sobě uklidili učebnu (smazaná tabule, čisto v lavicích, 
na nich i pod nimi, v případě poslední hodiny zvednuté židle, zavřená okna, atd.)

Nenahraditelná je pro biologii práce v terénu a v laboratoři. Exkurze a laboratorní cvičení včetně 
protokolu z nich jsou jedním z podmínek zápočtu. Pokud vznikne problém na škole s exkurzí, 
dá se tato splnit při další praxi nebo samostatně na jiné škole. Exkurze a laboratorní práce mohou mít 
různý rozsah podle možností školy. Minimální verze exkurze je práce na školní zahradě například 
formou různých stanovišť. Vítanou metodou je projektová výuka, na které se student nějak aktivně 
podílí.

V případě možnosti lze některé vyučovací jednotky plnit formou tandemové výuky. Student může 
také svou praxi využít k ověření své diplomové nebo závěrečné práce, případně k ověření materiálů 
někoho jiného. Na konci praxe je žádoucí požádat žáky o reflexi jeho způsobu práce.

Udržení kázně – student na začátku své výuky nastaví pravidla komunikace a ta se snaží důsledně 
dodržovat. Všímá si nevhodných projevů žáků a řeší je pokud možno hned. Pokud by tím měl ztratit 
příliš času z hodiny, dořeší je individuálně až po hodině. Hroty konfliktů lze otupit laskavým humorem. 
Nudě lze čelit častějším střídáním aktivit, případně jejich vhodným výběrem. Na dotazy žáků reaguje, 
nepanikaří, když na něco nezná odpověď.

8.3 Hodnocení
Student hodnotí žáky v hodinách ústní zpětnou vazbou, případně známkou za práci v hodině. 
Při skupinové práci je vhodné zařadit i sebehodnocení žáků podle předem daných kritérií. Po skončení 
tématického celku zadává test na procvičení učiva, v němž střídá různé typy otázek a zavádí bodové 
hodnocení. Svou představu známky porovná s názorem fakultního učitele.

8.4 Příprava
Student odevzdá písemnou přípravu na každou vyučovací jednotku, kterou odučil. Ta bude obsahovat 
časový harmonogram, zpětné zhodnocení reálného průběhu hodiny a všechny materiály, které použil 
při výuce podle této přípravy. V případě pracovních listů a testů bude přiloženo správné řešení a počet 
bodů za správnou odpověď. V případě projektu či skupinové práce kritéria hodnocení a autentické 
znění zadání. Každá příprava na vyučovací jednotku bude obsahovat maximálně 5 cílů, z toho dva 
výchovné (nesouvisející přímo s biologií, např. „Žáci se do 5 minut bez konfliktů rozdělí do skupin“, 
„Každý člen skupiny pracuje po celou vymezenou dobu na svém úkolu“)
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8.5 Ukázková hodina z biologie
Téma VJ: LES A JEHO VÝZNAM. SPOLEČENSTVO A EKOSYSTÉM. OCHRANA.
Plánovaný čas: Minimálně dvouhodinový blok v terénu s možností dodělat některé úkoly doma, 
případně se k nim vrátit v následující vyučovací hodině ve škole.
Věk žáků: 6. třída  ZŠ (12 let)                                                         Místo exkurze: Prokopské údolí
Cíle podle Bloomovy taxonomie:                                                   Datum uskutečnění:                                    

Žák vysvětlí rozdíl mezi ekosystémem lesa jehličnatého a listnatého. 
Žák nakreslí schéma lesních pater a načrtne vztahy mezi jednotlivými společenstvy.
Žák předpoví, jak se mohou vyvíjet porovnávané části lesa v budoucnu a co může jejich vývoj 
ovlivnit.
Žák posoudí, který typ lesa je bohatší na druhovou rozmanitost (= Biodiverzitu) a obhájí svůj 
názor.

Kontext: Vyučovací hodině předchází učivo o rostlinách nahosemenných (jehličnanech).
Pomůcky: Určovací klíče, atlasy, kniha „Příroda v ČSSR“ (J. Čihař a kol., Práce, Praha 1988), 
učebnice „Přírodopis 2“ (V. Černík a kol., SPN, Praha 1999). Pracovní list.
Model E.U.R: 

A/ Evokace – brainstorming
B/ Uvědomění si – učíme se navzájem
C/ Reflexe - pětilístek    

Metody práce: Skupinová práce s pracovním listem (4 skupiny po čtyřech žácích)
Struktura vyučovací jednotky:

1. Zahájení – Brainstorming se zapisováním na tabuli (Téma „Ekosystém lesa“, zapisuje učitel) 
… 10 minut

2. Vysvětlení pravidel skupinové práce, rozdělení do skupin, rozdání PL, přezutí žáků … 5 minut
3. Cesta do Prokopského údolí s osmi zastávkami (podrost na různých stanovištích).

Zastávky v terénu:
• Skupinka smrků na protihlukovém valu před školou, pod nimi pouze tráva
• Osamělý smrk bez podrostu, větve úplně zastínily půdu pod ním
• Osamělá borovice s podrostem (i keř), větve propouštějí dost světla
• Skupinka listnatých stromů v osvětlené části jinonického parku s bohatým podrostem včetně 

keřů
• Skupinka listnatých stromů u hřbitova v zastíněné části jinonického parku s podrostem 

vlhkomilných plevelů
• Jehličnatá část lesa v Prokopském údolí (monokultury borovice, modřínu)
• Listnatá část lesa v Prokopském údolí (různé druhy dřevin)
• Smíšená část lesa v Prokopském údolí (rozhraní obou předchozích částí lesa)

Skupinová práce s pracovními listy:
Skupina A zkoumá listnatou část lesa, skupina B jehličnatou část lesa, skupina C + D smíšenou část 
lesa (dvě různá stanoviště), nalezené druhy zapisuje do tabulky v pracovním listě a s výsledky svého 
zkoumání ve škole seznamuje spolužáky z ostatních skupin – Metoda „Učíme  se  navzájem“ … 
60 minut     

4. Zakončení dvouhodinového bloku – reflexe formou Pětilístku na téma “Les“(každý sám, potom 
si přečteme) … 15 minut

Následující hodina ve škole – dodělávání pracovních listů, shrnutí poznatků a podle tempa 
a schopností žáků práce na kvízu, hádankách a dokreslovacích aktivitách podle knihy Lesní čarování 
I (Blanka Ponížilová – Juříčková, Rezekvítek, Brno 1998)
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8.6 Pracovní list
Pracovní list: LESNÍ EKOSYSTÉM
Datum:                                                 Skupina:                                                Třída:
Úkoly:

1. S pomocí literatury (atlasy, určovací klíče, obrázky) určete organismy, kteří se nacházejí 
v zadaném typu lesa.

Les jehličnatý / listnatý / smíšený (zakroužkujte, co zkoumala vaše skupina)

Rostliny – byliny Rostliny - dřeviny Živočichové - 
bezobratlí

Živočichové - 
obratlovci

Množství: Množství: Množství: Množství:

Houby:
Lišejníky:

Řešení následujících úkolů zapište do svého sešitu a podle pokynů i na druhou stranu tohoto listu 
(úkol 3. + 9.): 

2. Nakreslete podle skutečnosti 1 rostlinného a 1 živočišného obyvatele lesa
3. Udělejte na polovinu druhé strany tohoto PL frotáž kůry dvou stromů.
4. Napište, jaký je rozdíl mezi samčími a samičími šiškami jehličnanů
5. Hledejte, jak klíčí a vyrůstají stromy ze semen. Nakreslete dva vzorky semenáčku.
6. Nakreslete schéma lesních pater a načrtněte vztahy mezi jednotlivými společenstvy.
7. Popište, jestli jste objevili nějaký rozdíl mezi ekosystémem lesa jehličnatého a listnatého? 

Vysvětlete, čím je dán.
8. Jaký význam může mít les pro člověka, pro jiné organismy a pro krajinu?

Význam pro člověka

Význam pro jiné organismy

Význam pro krajinu

9. Nakreslete na druhou polovinu druhé strany tohoto listu, jak si představujete, že se změní 
vybraná část lesa za 2 roky, za 5 a 10 let.

10. Co může ovlivnit další vývoj vybrané části lesa? (Např. Čím může být les ohrožen?)
11. Navrhněte možnosti ochrany těchto vzorků lesa.
12. Vyjádřete, jaký význam má existence navštívených částí lesa pro vás.
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9. Pedagogická praxe z chemie

Nedílnou a velice významnou součástí studia při přípravě budoucích učitelů chemie jsou tři části 
pedagogických praxí, které studenti absolvují postupně: během 3. ročníku bakalářského studia 
náslechové pedagogické praxe a v 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia dvakrát výstupové 
pedagogické praxe. Tyto vlastní praxe úzce navazují na předměty didaktik jednotlivých částí chemie 
a slouží především k tomu, aby studenti měli možnost své dosavadní vědomosti, dovednosti a návyky 
získané při studiu na vysoké škole využít v reálném prostředí školy, aby co nejblíže poznali každodenní 
realitu učitelské práce včetně seznámení se s povinnostmi a administrativou učitele, se školou jako 
výchovně-vzdělávací institucí vůbec, i s jejím vzdělávacím programem.

9.1 Cíle výuky chemie a příprava na vyučovací jednotku chemie 
(obecná část)
Jedním z obecných cílů (nejen) chemického vzdělávání žáků je rozvíjení jejich klíčových kompetencí, 
které mají zajistit lepší uplatnitelnost mladých lidí ve společnosti. Pokud mají žáci kromě učení 
zvládnout také řešení problémů, umět adekvátně komunikovat, spolupracovat ve skupině, jednat 
správně s lidmi, být ohleduplní k ostatním, respektovat i jiné názory, být aktivní v občanském životě 
či umět si rozvrhnout práci, případně navrhnout a uskutečnit podnikatelský záměr, je zřejmé, že není 
možné vést vyučování pouze zaměřené na učitele. Naopak, vhodnými se v tomto směru jeví metody 
zaměřené na aktivní zapojení žáků (student-centred methods).

Příprava učitele na vyučovací hodinu je velice individuální záležitost. Pojetí přípravy sice všeobecně 
musí vycházet z platných dokumentů MŠMT (rámcové vzdělávací programy - RVP; na škole pak 
konkrétního školního vzdělávacího programu - ŠVP) a uznávaných filozofií vzdělávání, ale závisí 
také na pedagogické erudici a lidských kvalitách učitele. V obecné rovině si nejprve připomeňme, 
na co by se začínající učitel měl zaměřit, aby si připravil úspěšnou vyučovací hodinu. 

Ve výuce je uměním adekvátně se rozhodovat a následně realizovat výsledky rozhodovacích procesů. 
Veškerá taková rozhodnutí (bez ohledu na to, kdo a čemu je vyučován) lze shrnout do následujících 
tří kategorií:

a) co bude obsahem výuky a zejména k čemu žáci nové poznatky využijí, tzn. stanovení 
konkrétních cílů výuky
b) jaké činnosti bude žák dělat, aby se něco naučil a aby bylo možno ověřit zvládnutí učiva, 
tzn. výběr vhodných metod, popř. forem práce
c) jak bude učitel napomáhat žákům v osvojení učiva, tedy opět metody a postupy, jimiž bude 
učitel během výuky sledovat žáky, průběžně hodnotit, reflektovat proces vyučování a pohotově 
upravovat situaci, je-li to zapotřebí).
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ad a. Nejprve je tedy třeba rozhodnout, CO (jakou obsahovou náplň) vůbec budete učit.
Jak postupovat při výběru učiva?
Vyberte hlavní tvrzení a pojmy (např. pomocí pojmové mapy), pak se ptejte, jak a do jaké míry jsou 

vybrané pojmy důležité, proč jim mají žáci rozumět a zda je mají umět používat. Případně proveďte 
redukci obsahu. Na základě analýzy obsahu pak můžete přistoupit ke stanovení cílů výuky. 

Cíle výuky se dají formulovat na různé úrovni obecnosti. Učitel by měl nejprve provést rozvahu 
nad jednotlivými tematickými celky a v dlouhodobých obecných cílech těchto celků stanovit, 
které kompetence bude procvičovat (což by mělo být zakotveno v ŠVP každé konkrétní školy). 
Dlouhodobé cíle jsou formulovány velmi obecně a jejich naplnění se dá hodnotit až po delší době. 
Ze všeobecného cíle pak vycházejí obecné cíle menších celků a cíle jednotlivých hodin. Ke každé 
hodině je pak stanovena řada specifických, velmi konkrétních a dobře hodnotitelných cílů. 

Na základě ŠVP v chemii si vytvoříte předběžné formulace cílů, kterých hodláte v jednotlivé hodině 
u žáků dosáhnout, tedy již přímo pro tematickou náplň obsahu učiva. Pro formulování konkrétních 
splnitelných cílů, kterých chcete v hodině dosáhnout, je vhodné používat tzv. „aktivních sloves“, 
podobně jako jsou formulovány očekávané výstupy v RVP. Uvedeme zde příklady formulování cílů 
s použitím Bloomovy revidované taxonomie vzdělávacích cílů7. Ponechme stranou, že revidovaná 
verze kromě dimenze kognitivních procesů („poznávání“ ve stupních Zapamatovat, Rozumět, 
Aplikovat, Analyzovat, Hodnotit, Tvořit) obsahuje také více rozpracovanou znalostní dimenzi 
(„poznání“).

• Pro „zapamatování“: žák popíše, vybaví si, vyjmenuje, rozezná, dokáže vybrat, reprodukovat, 
nakreslit… (na základě pamětních procesů znovu pozná nebo si vybaví fakta, metody, pojmy).  
Žák zná značky chemických prvků, definuje pojmy atom, molekula, orbital, definuje směs 
homogenní a heterogenní.

• Pro „porozumění“: žák vysvětlí, popíše důvody, rozpozná příčiny, doloží (je schopen pochopit 
význam obsahu sdělení). Žák vysvětlí stavbu atomu, dovede vysvětlit princip periodického 
zákona, rozliší typy směsí.

• Pro „aplikace“: žák použije, aplikuje, sestaví aparaturu, vyřeší, vybere… (je schopen vybavit 
si v situacích taková zobecnění, která se k těmto situacím vztahují a správně jich užít ke splnění 
stanoveného úkolu). Žák je schopen sestavit filtrační či destilační aparaturu nebo graficky 
sestavit elektronové schéma prvků.

• Pro „analýzu“: žák uvede podrobnosti, specifikuje, vyjmenuje části celku, přirovná, porovná, 
rozliší mezi… (žák je schopen rozložit sdělení na prvky nebo části). Žák rozliší molekuly 
alkoholů a fenolů na základě znalosti jejich struktury, je schopen porovnat vzájemně fyzikální 
vlastnosti silných a slabých kyselin.

• Pro „hodnocení“: žák posoudí, vyhodnotí, uvede argumenty pro a proti, podrobí kritice 
(zjišťuje, zda to, co posuzuje, odpovídá kritériím, normám z hlediska přesnosti, efektivnosti 
nebo účelnosti) Žák je schopen uvést důvody pro a proti využívání jaderné energie, používání 
průmyslových hnojiv.

• Pro „tvorbu“: žák shrne, zobecní, dokáže, utřídí, navrhne, sestrojí, vysvětlí důvody (obsahuje 
v sobě syntézu, tedy skládá prvky a části tak, aby vznikl celek, ale navíc i tvůrčí prvky 
a hodnocení). Žák dokáže shrnout společné základní vlastnosti jednotlivých skupin látek 
(nekovů, alkalických kovů, kyslíkatých derivátů uhlovodíků) a navrhne jejich rozlišení pomocí 
laboratorního pokusu.

K výběru obsahu výuky je třeba přistoupit velmi uvážlivě. Budoucí učitel se ptá, K  ČEMU 

7 ANDERSON, Lorin W., KRATHWOHL, David A. 2001. A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing.  
 Addison Wesley Longman, Inc
 V češtině HUDECOVÁ, Dagmar. 2004. Revize Bloomovy taxonomie edukačních cílů. Pedagogika, 3, pp 274- 
 283. Dostupné z https://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/?p=1809&lang=cs
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žáci poznatky využijí v životě nebo v dalším studiu, nesnaží se vysvětlit žákům „skoro“ všechno, 
co se naučil na vysoké škole. Vždy je třeba rozmyslet nezbytnou redukci a výběr obsahu vhodného 
učiva, v tom by měl být fakultní učitel (FU) nápomocen radou. 

ad b. Jakmile si student-praktikant vytyčí, CO bude učit, je třeba rozhodnout JAK – jaké budou 
činnostižáka (tedy výběr prostředků a metod práce). Naplánováním vhodné výukové metody lze žáky 
vést k získání nových znalostí, nabývání dovedností i klíčových kompetencí. Současně s tím je však 
nutné myslet také na to, jakým způsobem učitel (praktikant) zjistí, zda žáci splnili kritéria pro úspěšné 
zvládnutí daného cíle a jsou schopni pokračovat nebo zda je třeba aktuálně rozšířit procvičení 
či výklad.

Kromě specifikace žákových činností, které jsou obsaženy ve vybraných výukových metodách 
a formách, tedy nemateriálních výukových prostředcích, je vhodné sepsat a případně připravit 
materiální prostředky pro danou vyučovací jednotku, např. pracovní list, křížovka, hra, model, (video)
experiment, atd.

ad c. Rozhodnutí o učitelově vlastní pedagogické činnosti znamená, CO VY SAMI budete provádět, 
abyste dosáhli co nejlepších výsledků, tedy vysoké pravděpodobnosti, že se žáci opravdu učivo „naučí” 
co nejefektivněji. K tomu budoucí učitelé využijí všech pedagogických zásad účinného vyučování, 
které jsou doporučovány v předmětech oborových didaktik i pedagogiky a které prokazatelně urychlují 
učení.  Zodpovědné rozhodování učitele s ohledem na situace a s citem k žákům je každodenní 
uvědomělá vysoce profesionální činnost, kterou si každý pedagog buduje svůj vlastní styl a umění 
vyučovat a naučit. Je žádoucí, aby budoucí učitelé na praxích učili zajímavě, zvyšovali motivaci žáků, 
jedině tak se žáci naučí zabudovat si nové vědomosti a dovednosti a použít je přiměřeně a tvořivě 
v nových situacích, při řešení problémů a při vlastním rozhodování.

9.2 Příprava na vyučovací jednotku – praktické činnosti 
v hodinách chemie
Výhodou školní chemie je možnost experimentální činnosti prováděné v laboratoři, která je právě 
v chemii nejtypičtější ze všech přírodovědných předmětů. Též je vhodné při běžných frontálních 
hodinách úspěšně provádět drobné aktivní žákovské pokusy či demonstrační experimenty, kterými 
lze žáky motivovat, dokládat či podněcovat k badatelským aktivitám.

Co z toho plyne pro učitele chemie? Co všechno si musí před experimentální činností nachystat? 
Jak rozvrhnout čas, jaké pomůcky je třeba mít připravené, jak zajistit bezpečnost práce, jak být 
připraven na práci s chybou – to vše je třeba promyslet pro úspěšné provedení školních experimentů.

Kromě laboratorní experimentální činnosti mohou žáci též pracovat např. s modely molekul, 
plošných i prostorových 3D grafů různých závislostí – jimi upevňují a rozvíjejí své prostorové logické 
vědomosti a schopnosti. Ve školách bývají k dispozici komerční sady pro sestavování tyčinkových, 
popř. kalotových molekulových modelů, ale zvláště u mladších žáků si lze vypomoci též donesenými 
přírodninami (kaštany, šípky, žaludy), modelínou + párátky, z nichž lze nechat žáky sestavovat 
např. nejpravděpodobnější prostorovou strukturu molekuly methanu. Pro takovouto činnost je velmi 
vhodná skupinová a kooperativní práce s následným popisem, vyhodnocením a obhajobou výsledků 
práce žáků, kdy sami přijdou na nejpravděpodobnější prostorové uspořádání molekuly CH4 nebo S8.

Do praktické činnosti můžeme zařadit také aktivity, které žáky doslova rozpohybují, např. dramatizace 
určitého chemického děje, pohybové hry ve stylu „chemické aktivity“, při které žáci hádají chemické 
pojmy/činnosti/koncepty, které spolužák např. kreslí nebo pantomimicky ztvárňuje.

Mezi praktické činnosti formující nejen dovednosti, ale i postoje, patří exkurze, tedy návštěvy 
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pracovišť související s chemickými tématy. Příprava exkurze zahrnuje nejen výběr daného místa 
a domluvu s daným pracovištěm, ale také nutnost přípravy podpůrného materiálu pro žáky, případně 
úkolu, který by žáci během exkurze měli řešit.

Zatímco výběr obsahu by budoucím učitelům, vzhledem k  vědomostem v odborné chemii, neměl 
dělat velké problémy, potíže mohou nastat při určení metod a forem výuky. Na jejich praktické 
prozkoušení je pedagogická praxe zaměřena především! Žáci se nejvíce naučí vlastní aktivní činností, 
a proto je nutné stavět hodinu především na práci žáků, nikoliv na dominantním (dlouhém) výkladu 
učitele (i když výklad má v určitých případech samozřejmě své nezastupitelné místo). 

9.3 Sledování práce žáků a hodnocení. Shrnutí a závěry 
pro budoucí praxi.
Velice důležitým aspektem přípravy každé vyučovací hodiny je však též soustavné sledování, vhodné 
usměrňování a korekce práce žáků při použití každé ze vzdělávacích metod, tedy rozvaha způsobu 
hodnocení jejich výkonů. Nesmí chybět dílčí či částečná hodnocení, formativní během poznávacího 
procesu a též sumativní při zjišťování dosažených výsledků. I zde pomohou cíle. Na jejich základě 
lze stanovit, co a jakým způsobem hodnotit. Zda formou testu, ústním zkoušením, vypracováním 
eseje, prezentace za domácí úkol či přednesením referátu apod.

Doporučení: Zpočátku je vhodné psát si do textu přípravy i přesné znění otázek, které chce 
praktikant žákům položit ať již při ústním zkoušení, orientačním opakování, shrnutí, řízeném 
rozhovoru, diskusi či během výkladu, popř. si poznamenat i správné odpovědi. Při přípravě otázek 
k písemnému zkoušení je důležité rozvrhnout, jak budou jednotlivé otázky hodnoceny (bodové 
ohodnocení, známkování jednotlivých otázek atd.). Pod přípravu je dobré si po proběhnutí vyučovací 
jednotky zapsat vlastní hodnocení hodiny, postřehy, reflexi, zda učební činnosti byly vybrány vhodně, 
co dělalo žákům problémy, kteří žáci v něčem zaostávali, jestli byl výklad a zadání práce srozumitelné, 
zda se dařilo řídit práci ve skupinách, co se vám jako budoucímu učiteli povedlo, co příště udělat 
jinak, na co se doma podívat, které další informace vyhledat, co žáky bavilo, co je zaujalo, k čemu 
se případně vrátit v další hodině, proč tak zlobili, co nepochopili, co vyučování narušilo aj. Usnadní 
to příští rozhodování o následující výuce. Jednou za čas je dobré nechat žákům napsat reflexi práce 
učitele. Poskytne to jiný pohled na práci učitele i na žáky samotné.

Hodnocení je i pro budoucího učitele zpětnou vazbou o práci a výsledcích žáků. Během praxe 
zjišťuje, jak úspěšně se žákům daří dosahovat zamýšlených výukových cílů v průběhu hodiny 
i na jejím konci. Kontrolními dotazy či diskusí se mohou odhalit problémy i drobná nedorozumění 
a na místě se napraví, praktikant přizpůsobí postup výuky potřebám žáků. Žáci tak zároveň mohou 
zpřesňovat své chápání požadavků obsažených v jednotlivých úkolech. To lze chápat jako neformální 
průběžné hodnocení práce žáků. Vedle toho budou hodnoceny i hmatatelné výsledky práce žáků 
jako je ústní zkoušení, orientační písemná zkouška – desetiminutovka, prověrka, test, kvíz, zápis 
(protokol) o praktické činnosti, samostatně vypracovaný pracovní list, úroveň schopnosti kritického 
čtení odborného textu, zpracovaný domácí úkol apod. Hodnotící činnost musí být v každém případě 
spravedlivá, promyšlená, důkladná a jasně formulovaná. Známku, kterou je žák oceněn např. při ústním 
zkoušení, je vhodné předem zdůvodnit krátkým shrnutím žákova výkonu, aby jasně porozuměl tomu, 
co praktikant oceňuje jako pokrok a v čem naopak by žák mohl pracovat lépe, efektivněji. Takto 
zpětnou vazbou žáci dokáží zvýšit svou motivaci i sebedůvěru. 
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Shrnutí
Čas věnovaný přípravě není čas ztracený: (budoucí) učitel si utřídí své myšlenky, ujasní si, 
co je hlavním cílem hodiny, lépe porozumí problematice daného učiva, prohloubí si svůj pohled 
na dané téma, naučí se zevšeobecňovat, vyvozovat další poznatky, hledat systém a logiku, myslet 
nahlas, vytvořit schéma či přehled prospěšný praktikantu i žákům, donutí k zamyšlení, jak daný 
pojem či postup co nejlépe popsat a vysvětlit. Nejen připravený odborný text, ale i vyrobená 
schémata, přehledy, prezentace, pracovní listy a karty, fólie, testy, návody k pokusům, nasbírané 
zkušenosti a informace, seznamy internetových adres a odkazů, vztahujících se k dané problematice, 
se budou hodit ve vlastní učitelské praxi. Příprava takové hodiny sice dá velkou práci před vlastním 
vyučováním, ale pokud bude vše dobře naplánováno, promyšleno a připraveno např. i náhradní úkoly 
a činnosti, pak se lze v hodině zaměřit více na práci s žáky, jejich konkrétními potřebami, být žákům 
dobrým průvodcem ve světě chemie, který je konec konců všude kolem nás. Taková práce s žáky 
bude i vás bavit!

9.4 Náslechová praxe z chemie
Vlastním výstupovým praxím předcházejí samostatné náslechové praxe v chemii ve 3. ročníku 
bakalářského studia, obvykle po absolvování předmětů pedagogicko-psychologického bloku. 
Posluchači absolvují náslechové praxe skupinově, v různých ročnících víceletého gymnázia, ideálně 
u více učitelů chemie.

V průběhu každé náslechové praxe si každý z posluchačů vypracovává svoje vlastní záznamy 
z náslechů, které po skončení praxe odevzdá kde kontrole vedoucímu pedagogické praxe z chemie. 
Zpracováním protokolu o průběhu každé vyučované hodiny si tak vytváří vlastní názor na práci 
učitele. Organizační pokyny (kontaktování škol, domluva s garantem předmětu, vedení Seznamu 
náslechových hodin, apod.) jsou součástí popisu předmětu ve Studijním informačním systému 
a lze je také nalézt na stránkách studijního oddělení v pokynech pro jednotlivé praxe. 

Náslechy se uskutečňují též v magisterském studiu učitelství chemie, kdy ještě před každou praxí 
výstupovou (PP I a PP II z chemie) je nezbytné absolvovat několik náslechů v hodinách chemie, 
vyučovaných fakultním učitelem či učiteli chemie, vždy ve třídách, v nichž budete následně sami 
vyučovat, případně i v dalších třídách. 

V náslechových hodinách se sledují činnosti žáků, daných fakultních učitelů a činnost celé třídy, 
stejně tak cílů a metod a forem, jakými je cílů dosahováno. Proto je nezbytné po celou dobu vést 
vlastní hospitační záznamy, které se po skončení hospitační praxe odevzdají příslušnému vedoucímu 
pedagogické praxe k vyhodnocení. 

Po každé proběhlé náslechové hodině posluchači provedou společně s FU rozbor této hodiny, 
tj. diskutují a ptají se na práci fakultního učitele a žáků, pojmenují klady a zápory v hodině, zhodnotí 
též využití pomůcek, příkladů, využití názorných pokusů, pracovních materiálů, způsob výkladu, 
vysvětlování, zkoušení, opakování, shrnutí, kladení otázek a problémových úloh, provedení 
experimentů, zhodnotí použití metod práce, splnění zamýšleného plánu a cíle hodiny, motivaci žáků 
a vztah mezi učitelem a žáky, aktivitu a aktivizaci žáků, hodnocení během vyučovací hodiny. 
Vlastní záznam z náslechu lze zapisovat podle svého uvážení, ale formálně by měl obsahovat 
následující položky: 
Jméno studenta: Datum:
Fakultní škola a učitel: Třída, předmět:
Téma hodiny: Organizační forma:
Cíle:
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Průběh hodiny lze zapisovat např. tímto způsobem:
Návrh záznamu z náslechové hodiny z chemie (1) - strukturovaný
Časový průběh a organizace hodiny
(použité metody a formy práce, motivace, kladení 
otázek, nové učivo a opakování)

Odborný obsah 
vyučovaného tématu
Zápis na tabuli

Použité didaktické 
prostředky, pomůcky 
a experimenty

Čas Činnost učitele Činnost a aktivita 
žáků

5
.
.
45

Hodnocení VJ a poznámky:
Nebo Návrh záznamu z náslechové hodiny z chemie (2) – volnější varianta
Prověřování vědomostí v hodině (jak dlouho, kolik žáků, metoda prověřování vědomostí):
Motivace (zda byla a jaká):
Expozice (předkládání) nové látky (jak dlouho, vyučovací metody):
Počet a způsob tvorby nových pojmů (stačí odhad):
Způsob zápisu na tabuli a do sešitu:
Opakování nové látky (jak dlouho, metody):
Pomůcky a experimenty použité ve vyučovací hodině:
Aktivita žáků, způsob komunikace učitele se žáky:
Hodnocení VJ a poznámky:

Pro nácvik jasného a stručného vyjadřování budoucího učitele chemie ještě vkládáme návrh – tabulku 
k zápisu vlastních poznámek k vyučování – (obdoba účetního „má dáti – dal“):
(Pro každou hodinu se snažte stručně vyjádřit aspoň dva až tři pozitivní body a stejně tak nějaké 
negativní závěry, ať už o samotném průběhu nebo o rozboru náslechové hodiny, diskutovaném 
s fakultním učitelem nebo o použitých formách a metodách práce, technice či pomůckách.

Škola: .................................     Posluchač: .................................
Hospitace/hodina
třída/datum/
kdo vyučoval

Klady v hodině:
(co se povedlo, co se mi líbilo, 
co mě mile překvapilo):

Zápory v hodině:
(co nebylo dobré, co neopakovat, 
čeho se vyvarovat, co napravit):

1.
• 
• 
•  

• 
• 
•  

2.
• 
• 
•  

• 
• 
•  

.

.

.

• 
• 
•  

• 
• 
•  

10.
• 
• 
•  

• 
• 
•  
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9.5 Písemná příprava v rámci výstupové pedagogické praxe 
z chemie
Vlastní písemná příprava na vyučovací jednotku může mít různé formy a podoby. Samozřejmě 
lze přípravu vytvořit elektronicky, popřípadě si ji vytisknout a pak doplňovat vhodnými poznámkami 
a nápady, vzorci apod. V žádném případě není vhodné, aby příprava obsahovala pouze část 
odbornou, tedy poznámky a výpisky, vzorce a chemické rovnice z učebnice či jiné literatury. Účelná 
příprava musí obsahovat prvky didaktické: organizaci hodiny, didaktické metody, využití pomůcek, 
powerpointových prezentací, videí a odborné literatury či webových odkazů v hodině, využití modelů 
molekul, grafických znázornění různých závislostí, demonstrační či frontální pokus, apod. Součástí 
přípravy je též protokol o laboratorní práci, pracovní list, zadání testových otázek, příp. řešení příkladů. 
Při přípravě je snaha o pestrost činností, střídání metod a aktivit, zapojení žáků do výuky v co nejvyšší 
míře. Praktikanti ideálně využívají různé pomůcky (pracovní listy, testy, modely, grafy, pokusy, 
internet, video, literaturu, statistické údaje, obrazy), což je zaznamenáno v písemné přípravě. Úkolem 
učitele je dodržovat všechny didaktické zásady: přiměřenost, přehlednost, názornost, přirozenost, 
trvalost, vědeckost. Raději než pouhým slovním popisem se učitel snaží žákům znázornit danou 
problematiku prostřednictvím prezentací schémat a přehledů, závislostí, zjednodušením, nacházením 
systému a logiky v učivu chemie, aby mohl vystavět zajímavou hodinu přehledně a efektivně. Někdy 
je přehlednější rozdělit přípravu na „část odbornou“ a „část didaktickou“.

Do písemné didaktické přípravy na svou hodinu píší budoucí učitelé to, co chtějí říkat, ale zvláště 
to, co přitom budou dělat.

Při pedagogické praxi je nutné, aby každá písemná příprava na hodinu či laboratorní práci vždy 
obsahovala některé základní body. Předkládáme proto návrh úsporného grafického zpracování – 
schéma úvodní stránky přípravy na každou vyučovací jednotku. Studenti praktikanti se jím mohou 
inspirovat nebo si vytvořit svůj vlastní styl zápisu přípravy, který jim bude lépe vyhovovat, každopádně 
funkční písemná příprava na vyučování musí sestávat z těchto částí:

• záhlaví, téma a výukové cíle
• plán a organizace, výběr činností a časové rozvržení hodiny
• obsah učiva, pomůcky a prostředky, použité metody (při použití powerpointové prezentace 

je vhodné zaznamenat si poznámky k jednotlivým snímkům), způsob prověřování (u testů 
též naznačit způsob vyhodnocení), způsoby opakování nového učiva 

• hodnocení výsledků, prověření pochopení nového učiva, shrnutí hodiny

Jméno studenta: Škola:
Předmět: Fakultní učitel:
Třída: Datum:

Téma: Organizační forma: (VH, LP, exkurze)
Cíle:
Pojmy opěrné (dříve vytvořené)
a nové:                      

Odborný obsah vyučovaného tématu
(lze připravit samostatně, ale v souvislostech 
k průběhu každé hodiny)
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Plán a organizace výukové jednotky + časové schéma:                                                   
Fáze; metody a formy práce Aktivity žáků, učitele

Otázky, poznámky
Čas

Pomůcky:
Zápis na tabuli:
Seznam zdrojů:
Schválení přípravy - podpis FU:
Hodnocení FU: (zde popisem či v hospitačním archu vyplnit)

Moje vlastní hodnocení výuky: (dopsat až po hodnocení FU)

Shrnutí:
Než začne praktikant, budoucí učitel chemie, přípravu na vyučovací jednotku (hodinu či laboratorní 
práci) promýšlet a zapisovat, musí se rozhodnout, jak bude konkrétní hodina vypadat. Rozhodnutí 
bude záviset na mnoha dalších faktorech, které podobu hodiny ovlivní, např.: 

1. jaké je téma hodiny
2. pro jaký typ školy a žáků je určena (věk žáků, zaměření školy)
3. jaké jsou předchozí znalosti, dovednosti a zkušenosti žáků (lze usuzovat z metod práce FU, 

zaměření a zájmu žáků) 
4. s jakými učebnicemi žáci pracují (a zda je mají k dispozici) a z jakých materiálů vychází učitel
5. jaké pomůcky k danému tématu jsou ve škole k dispozici a jaké další materiály může učitel 

obstarat sami
6. jaké má třída možnosti využití didaktické techniky (video, dataprojektor, meotar, demonstrační 

laboratorní stůl, mikroskopy aj.)
7. jaké metody a formy práce učitel použije (podle počtu žáků, jejich možností a schopností, počtu 

pomůcek apod.)
8. zda zařadí do hodiny ústní či písemné zkoušení, demonstrační ukázky či vlastní laboratorní 

činnosti žáků
9. jaké jsou mé představy (nebo požadavky FU) o tom, co vše by žáci měli umět a znát po skončení 

hodiny.

9.6 Ukázky přípravy na vyučovací jednotku
Téma:  Vyjádření obsahu: HMOTNOSTNÍ ZLOMEK           Organizační forma: vyučovací hodina
Cíle: Žák dokáže zapsat hmotnostní zlomek.

Žák spočítá pomocí hmotnostního zlomku obsah složky ve směsi, prvku ve sloučenině, čisté 
látky v hydrátu.
Žák vymyslí praktickou ukázku použití výpočtu hmotnostního zlomku.
Žák spolupracuje ve dvojici, ve skupině.
Žák prezentuje výsledek celé skupiny.
Žák naplánuje domácí experiment, jednotlivé kroky popíše a sestaví zprávu o experimentu.
Žák naváží vypočítané množství složky a vytvoří odpovídající směs.
Žák porovnává vytvořené směsi – sladké jogurty - a hodnotí jejich chuť.
Žák zhodnotí nadužívání cukrů v potravinářském průmyslu.
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Pojmy opěrné: hmotnost
Nové: vyjádření obsahu, hmotnostní zlomek

Odborný obsah vyučovaného tématu

Plán a organizace výukové jednotky + časové schéma:                                                   
Fáze;
metody a formy 
práce 

Aktivity žáků, učitele
Otázky, poznámky

Čas

Úvod Přivítání, absence 3
Motivace:
Práce ve dvojici, 
výpočet obsahu

„Všimli jste si, že se za poslední roky u sladkých jogurtů zvyšuje podíl 
cukrů?“ „Kde tento údaj najdeme?“ 
Kelímky od sladkých jogurtů: donést a poslat žákům, zároveň 
promítnout jeden vyfocený obsah na plátno.
Úkol: Spočítejte ve dvojici, jaký je obsah cukru v tomto jogurtu (viz 
plátno)
Společná kontrola výsledku: (lze i pomocí Kahoot či Mentimeter.
com)
!! Výsledná hodnota jako zlomek či %? 
Jak jste k výsledku dospěli? Podívejte se blíže na výpočet. 

5

Expozice (navazuje)
Dvojice – čtveřice

Společná kontrola

Úkol: „zapište váš výpočet pomocí symbolů jednotlivých veličin. 
Tzn. řekněte si, jaké veličiny používáte ve výpočtu a ty zapište 
odpovídajícím symbolem. Jamile budete ve dvojici hotovi, otočte 
se k sousední dvojici a zkontrolujte, zda jste dospěli ke stejnému 
obecnému výpočtu obsahu cukru.“
(projdu třídu a nahlédnu, zda uvažují správným směrem)
Kontrola: zástupci dvou skupin, které už skončily, k tabuli, napíšou 
obecný vzorec, na kterém se shodli.
Učitel: okomentuji, zda jsou vzorce správně a kde je případný 
nedostatek. Zapíšu doprostřed s označením w, pokud již není použito. 
Výsledek vyjde vždy menší než 1; procenta – vynásobit 100, výsledek 
pak hm. %.
 

Vyjadřování obsahu určité složky (její hmotnostní podíl) je 
téma dnešní hodiny. (nadepsat na tabuli téma: Vyjádření obsahu: 
HMOTNOSTNÍ ZLOMEK)

10

Fixace
Čtveřice

Tvorba vlastního 
příkladu +

Úkol: zůstaňte ve čtveřici, jak jste, a vymyslete podobný příklad s 
využitím hmotnostního zlomku, ale na vyšší úrovni. Dám vám příklad: 
kolik malých pytlíků brambůrek (90 g) můžete denně sníst, abyste 
nepřekročili doporučenou denní dávku soli? Přemýšlejte, jak budete 
postupovat a kroky si slovně v bodech napište, pak je vyjádřete 
výpočtem.
(Ukázka příkladu promítnout na plátno, popř. nadiktovat znovu.)

8

Žák vymyslí praktickou ukázku použití výpočtu hmotnostního zlomku. 
Žák spolupracuje ve dvojici, ve skupině. 
Žák prezentuje výsledek celé skupiny. 
Žák naplánuje domácí experiment, jednotlivé kroky popíše a sestaví zprávu o experimentu. 
Žák naváží vypočítané množství složky a vytvoří odpovídající směs. 
Žák porovnává vytvořené směsi – sladké jogurty - a hodnotí jejich chuť. 
Žák zhodnotí nadužívání cukrů v potravinářském průmyslu. 
Pojmy opěrné: hmotnost 
Nové: vyjádření obsahu, 
hmotnostní zlomek                      

Odborný obsah vyučovaného tématu 
 

 
Plán a organizace výukové jednotky + časové schéma:                                                     
Fáze; 
metody a formy 
práce  

Aktivity žáků, učitele 
Otázky, poznámky 

Čas 

Úvod  Přivítání, absence 3 

Motivace: 
Práce ve dvojici, 
výpočet obsahu 

„Všimli jste si, že se za poslední roky u sladkých jogurtů zvyšuje podíl cukrů?“ 
„Kde tento údaj najdeme?“  
Kelímky od sladkých jogurtů: donést a poslat žákům, zároveň promítnout jeden 
vyfocený obsah na plátno. 
Úkol: Spočítejte ve dvojici, jaký je obsah cukru v tomto jogurtu (viz plátno) 
Společná kontrola výsledku: (lze i pomocí Kahoot či Mentimeter.com) 
!! Výsledná hodnota jako zlomek či %?  
Jak jste k výsledku dospěli? Podívejte se blíže na výpočet.  

5 

Expozice 
(navazuje) 
Dvojice – čtveřice 
 
 
Společná kontrola 

Úkol: „zapište váš výpočet pomocí symbolů jednotlivých veličin. Tzn. řekněte si, 
jaké veličiny používáte ve výpočtu a ty zapište odpovídajícím symbolem. Jamile 
budete ve dvojici hotovi, otočte se k sousední dvojici a zkontrolujte, zda jste 
dospěli ke stejnému obecnému výpočtu obsahu cukru.“ 
(projdu třídu a nahlédnu, zda uvažují správným směrem) 
Kontrola: zástupci dvou skupin, které už skončily, k tabuli, napíšou obecný 
vzorec, na kterém se shodli. 
Učitel: okomentuji, zda jsou vzorce správně a kde je případný nedostatek. 
Zapíšu doprostřed s označením w, pokud již není použito. Výsledek vyjde vždy 
menší než 1; procenta – vynásobit 100, výsledek pak hm. %. 

𝑤𝑤 =
𝑚𝑚�

𝑚𝑚����
 

Vyjadřování obsahu určité složky (její hmotnostní podíl) je téma dnešní hodiny. 
(nadepsat na tabuli téma: Vyjádření obsahu: HMOTNOSTNÍ ZLOMEK) 

10 

Fixace 
Čtveřice 
 
Tvorba vlastního 
příkladu + 
Procvičování 
zadaných 
chemických 
příkladů 
 
Kontrola-
diagnostika 

Úkol: zůstaňte ve čtveřici, jak jste, a vymyslete podobný příklad s využitím 
hmotnostního zlomku, ale na vyšší úrovni. Dám vám příklad: kolik malých 
pytlíků brambůrek (90 g) můžete denně sníst, abyste nepřekročili doporučenou 
denní dávku soli? Přemýšlejte, jak budete postupovat a kroky si slovně v bodech 
napište, pak je vyjádřete výpočtem. 
(Ukázka příkladu promítnout na plátno, popř. nadiktovat znovu.) 
Informace k dalšímu úkolu - procvičování příkladů: při úkolu dostanou rozdaná 
zadání 10 příkladů, ze kterých spočítají min. 3 (u každé skupinky při rozdání 
zakroužkuji, které příklady určitě mají spočítat). Příklady chemické – výpočet 
obsahu složky v roztoku, hmotnost roztoku, kolik rozpustit látky; jaký je obsah 
CuSO4 v modré skalici a analogicky. 
(Při práci žáků procházím třídu a kontroluji, pomáhám, vysvětluji nejasnosti.) 

8 
 
 
 
 
 
5 
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Procvičování 
zadaných 
chemických 
příkladů

Kontrola-
diagnostika

Informace k dalšímu úkolu - procvičování příkladů: při úkolu 
dostanou rozdaná zadání 10 příkladů, ze kterých spočítají min. 3 (u 
každé skupinky při rozdání zakroužkuji, které příklady určitě mají 
spočítat). Příklady chemické – výpočet obsahu složky v roztoku, 
hmotnost roztoku, kolik rozpustit látky; jaký je obsah CuSO4 v modré 
skalici a analogicky.
(Při práci žáků procházím třídu a kontroluji, pomáhám, vysvětluji 
nejasnosti.)

5

Fixace- rozšíření
Dialogický výklad – 
společně U a Ž
Práce s tabulkami

Společně na tabuli příklad z procvičování: obsah soli v hydrátu 
(analogicky prvku ve sloučenině)

Příprava na experiment: vypočítejte navážku modré skalice pro 
přípravu nasyceného roztoku CuSO4.
! Vysvětlit, kde v tabulkách hodnotu najdeme (mvaq) a co to číslo říká.
Výpočet na tabuli.

5

5

Shrnutí

Úkol - zadat

Co se dnes počítalo, v jakých situacích, praktický život, laboratorní 
praxe, vč. přípravy na blížící se cvičení.
Navážeme na to další hodinu – donést příklady.
Domácí úkol: jaký nejnižší obsah cukru vám přijde chuťově stále 
přijatelný? 
Domácí bádání: připravte si vlastnoručně sadu různě sladkých bílých 
jogurtů a na základě chuťové zkoušky (ideálně celá rodina) určete, 
jak velký obsah cukru je chuťově nejlepší. O provedení udělejte 
zápis. Vypočítejte navážky cukru a jogurtu, zapište postup přípravy a 
jednotlivá hodnocení. Ochutnávejte od nejméně sladkého vzorku (bez 
přídavku cukru) po nejsladší.

4

Pomůcky: kelímky od jogurtů, fotka kelímku – obsahu; fotka obsahu složení u brambůrek.
Zápis na tabuli:
Seznam zdrojů:
Schválení přípravy - podpis FU:
Hodnocení FU:
Moje vlastní hodnocení VJ:
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10. Pedagogická praxe z geologie

Nedílnou a velice významnou součástí studia při přípravě budoucích učitelů chemie jsou tři části 
pedagogických praxí, které studenti absolvují postupně: během 3. ročníku bakalářského studia 
náslechové pedagogické praxe a v 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia dvakrát 
výstupové pedagogické praxe. Tyto vlastní praxe slouží především k tomu, aby studenti měli možnost 
své dosavadní vědomosti, dovednosti a návyky získané při studiu na vysoké škole využít v reálném 
prostředí školy, aby co nejblíže poznali každodenní realitu učitelské práce a seznámili se s povinnostmi 
a administrativou učitele a se školou jako výchovně-vzdělávací institucí. Každá škola má přitom 
svá specifika daná svým zaměřením a výstavbou svých kurikulárních dokumentů.

10.1 Cíle výuky geologie
Geologie patří do okruhu přírodních věd, v oblasti vzdělávání má však mezi nimi komplikované 
postavení. Nedostatečné ukotvení geologie v rámcových vzdělávacích programech se projevuje 
především na gymnáziu, kde geologie sice figuruje jako samostatný předmět v rámci vzdělávací 
oblasti Člověk a příroda, avšak bez vyčleněných hodin. To vede k atomizaci geologického učiva 
a začlenění jeho útržků do jiných předmětů ve školních vzdělávacích programech, přičemž dochází 
často i k úplnému vymizení některých jeho částí. Situace je o něco lepší na základních školách, 
kde je geologie oficiálně vyučována v rámci předmětu Přírodopis. Důležité součásti geologického 
učiva jsou však bez potřebných souvislostí zahrnuty do Zeměpisu v 6. ročníku. Těžiště výuky geologie 
je pak v 9. ročníku (vzato podle učebnic, zařazení do 8. nebo 9. ročníku se může u jednotlivých škol 
lišit), kde je však předmětem výuky také ekologie, takže poměr geologického a ekologického učiva 
bývá určován zájmem (případně znalostmi) příslušného pedagoga nebo materiálním zázemím školy. 

Protože neživá příroda je nedílnou součástí přírody jako celku, je hlavním cílem výuky geologie 
zprostředkovat žákům porozumění přírodě jako celku. Poznání komponent neživé přírody a procesů, 
které v ní probíhají, umožňují pochopit vztahy mezi neživou přírodou a fungováním organismů 
od vzniku života přes působení evolučních mechanismů až k aktivitám moderního člověka, a napomoci 
tak vnímání celkového systému naší planety. Vedle toho geologie, mimo jiné, seznamuje nerostnými 
materiály a surovinami důležitými pro činnost člověka, jejich zdroji a využitím těchto látek v běžné 
praxi. Věnuje se také vzájemným interakcím člověka a neživé přírody (například na jedné straně 
řízené úpravy terénu, na druhé straně přírodní katastrofy). Zvláštní kapitolou je chování vody a její 
zdroje.

Jedním ze základních úkolů výuky geologie je poznávání minerálů a hornin, jakožto stavebních 
komponent neživé přírody. V tomto směru je geologie podobná biologii, avšak biologický a geologický 
přístup k poznávání přírodnin jsou zásadně odlišné. V této souvislosti je třeba poznamenat, že školy 
většinou disponují přinejmenším základními exponáty pro výuku zoologie a botaniky, daleko méně 
jsou však dostatečně vybaveny ukázkami minerálů a hornin, o multiplikátech potřebných pro praktická 
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cvičení nemluvě. Tomu je třeba věnovat pozornost při přípravě na příslušné vyučovací hodiny.

10.2 Příprava na vyučovací jednotku geologie
Východiskem pro náplň vyučovací jednotky jsou základní kurikulární dokumenty – RVP 
a  z něj odvozený ŠVP. Vzhledem k postavení geologického učiva v ŠVP (viz výše) je třeba pro 
zasazení vyučovaného tématu do souvislostí vzít v úvahu, do kterého předmětu je toto téma zařazeno 
a zda byla v jiných předmětech probírána látka, která by mohla být východiskem k uchopení učiva, 
které má být v rámci vyučovací jednotky probíráno.

Při přípravě na vyučovací jednotku je třeba důkladně promyslet:
a) Obsah výuky a výukové cíle, tj. jaká látka bude vykládána, demonstrována či procvičována 
a k čemu tato činnost bude směřovat (přímé využití poznatků či příprava pro následující téma).
Tato fáze vyžaduje obsahovou analýzu příslušného učiva zahrnující i vymezení nově zaváděných 
pojmů, u nichž je nutno zhodnotit důležitost a potřebnost, případně možnost jejich opisu 
pomocí pojmů, které žáci mají již zažity. K orientaci v obsahu je také vhodné využít konzultace 
s fakultním učitelem (FU), který nejlépe ví, jaká látka a jakým způsobem byla s žáky probírána, 
ať už v jeho předmětu, v jiných předmětech nebo např. v rámci školních projektů, a dovede 
také odhadnout vhodný stupeň náročnosti výkladu. V neposlední řadě je vyučovací jednotka 
vedená studentem učitelství zásahem do koncepce výuky FU, s jehož požadavky je proto obsah 
i cíle výuky nutno sladit. Ke správnému vytýčení cílů je možno vyjít z upravené Bloomovy 
klasifikace cílů (blíže viz kapitolu o pedagogických praxích z chemie).
b) Činnost žáků, tj. úkony vhodné pro pochopení a osvojení učiva založené na vhodném výběru 
metod a forem práce. 
c) Činnost učitele, kterou bude dosaženo pochopení a osvojení učiva ze strany žáků, tj. efektivní 
způsob vedení vyučovací jednotky zahrnující efektivní sdělování poznatků, sledování zpětné 
vazby a eventuální modifikaci postupu v závislosti na vznikajících problémech.
d) Materiálně technické vybavení potřebné pro činnost žáků i učitele.

10.3 Příprava na vyučovací jednotku – praktické činnosti 
v hodinách geologie
Je třeba se za pomoci fakultního učitele (FU) předem seznámit s pomůckami, kterými škola disponuje. 
Důležité jsou zejména sbírky pro demonstrování minerálů, hornin a fosílií, ale také jejich multiplikáty 
pro práci ve skupinách. V tomto směru se vybavení jednotlivých škol silně liší. V případě nouze 
lze příslušného oborového didaktika na fakultě požádat o zapůjčení některých ukázek. Fotografie 
v učebnicích nebo na internetu by měly být používány jen pro demonstrování některých charakteristik, 
primární je však snaha o to, aby si žák mohl příslušný vzorek vzít do ruky a zblízka si jej prostudovat. 
Jednoduché pomůcky jako sklíčko, hřebík, magnet či zředěná kyselina chlorovodíková by měly být 
na škole spíše dostupné, ale toto je nutné si předem ověřit. Studen učitelství si sám může vytvářet 
pracovní listy, listy křížovky, jednoduché pomůcky pro didaktické hry apod. Žáci se nejvíce naučí 
vlastní aktivní činností, a proto je nutné stavět hodinu především na práci žáků, nikoliv na dominantním 
(dlouhém) výkladu učitele (i když výklad má v určitých případech samozřejmě své nezastupitelné 
místo). 

Mezi praktické činnosti formující nejen dovednosti, ale i postoje, patří exkurze do terénu, včetně 
návštěv pracovišť zabývajících se těžbou nebo úpravou nerostných surovin. Příprava exkurze zahrnuje 
nejen výběr daného místa a domluvu s daným pracovištěm, ale také nutnost přípravy podpůrného 
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materiálu pro žáky, případně úkolu, který by žáci během exkurze měli řešit. Před exkurzí by studenti 
měli být seznámeni se zásadami bezpečnosti práce (podpis či souhlas zákonných zástupců – školy 
mívají předem zajištěno). Při vstupu do činných provozů je třeba respektovat specifika bezpečnosti 
na příslušném pracovišti. Z hlediska provozovatele může být vyžadováno vybavení účastníků 
některými speciálními pomůckami (např. do lomů jsou standardně vyžadovány ochranné přílby, 
bezpečností vesty a pevná obuv).

10.4 Sledování práce žáků a hodnocení. Shrnutí a závěry 
pro budoucí praxi
Během praxe využíváme především postupů formativního hodnocení, po dohodě s FU však lze využít 
některou z jednodušších forem hodnocení sumativního. Přesně aplikovat kritéria používaná fakultním 
učitelem samozřejmě nelze, přesto je vhodné pokusit se najít aspoň rámcovou shodu. Pro FU 
pak budou hodnocení snáze akceptovatelná a s největší pravděpodobností je bude moci použít jako 
své vlastní plnohodnotné známky.

Při hodnocení poznávání přírodnin respektujeme specifika geodiverzity, tj. mnohotvářnost stejného 
minerálu nebo přechody mezi horninami. Například při poznávání granitu lze přijmout veškeré 
interpretace, které se granitu aspoň vzdáleně podobají. Tím také stimulujeme u žáků ochotu podívat 
se na vzorek geologicky a nenutíme je k „biologickému“ přístupu, tj. zapamatovat si správný název 
vzorku podle tvaru, škrábanců na něm nebo barvy a velikosti krabičky.

Jakékoli otázky je třeba řádně promyslet, zpočátku je vhodné poznamenat si přesné znění 
do přípravy, případně si zapsat též správnou dopověď. V první řadě je nutno si na každou otázku 
sám odpovědět a zamyslet se nad tím, jestli formulace je opravdu jednoznačná a připouští jedinou 
správnou odpověď. U otázky připouštějící více než jednu správnou odpověď je třeba bedlivě zvážit 
její zařazení do zkoušení, může se však dobře hodit do diskuse k určitému tématu.

10.5 Náslechová praxe z geologie
Vlastním výstupovým praxím předcházejí samostatné náslechové praxe z geologie ve 3. ročníku 
bakalářského studia, obvykle po absolvování předmětů pedagogicko-psychologického bloku. 
Posluchači absolvují náslechové praxe skupinově, zčásti na základní škole, zčásti na gymnáziu. 

Vzhledem k postavení geologického učiva ve školních vzdělávacích plánech, kde je zpravidla 
začleněno do různých předmětů, ve kterých se probírá jen v určité části roku, není bezpodmínečně 
nutné absolvovat všechny náslechy pouze v hodinách, kde se geologie opravdu učí. Proces výuky 
a práci učitele se třídou lze sledovat i v jiných přírodovědných předmětech nebo v rámci výuky 
v terénu. Kandidátu učitelství to také umožňuje porovnat styl práce různých pedagogů. 

V průběhu každé náslechové praxe si každý z posluchačů vypracovává svoje vlastní záznamy 
z náslechů, které po skončení praxe odevzdá kde kontrole vedoucímu pedagogické praxe z geologie. 
Zpracováním protokolu o průběhu každé vyučované hodiny si tak vytváří vlastní názor na práci 
učitele. Organizační pokyny (kontaktování škol, domluva s garantem předmětu, vedení Seznamu 
náslechových hodin apod.) jsou součástí popisu předmětu ve Studijním informačním systému 
a lze je také nalézt na stránkách studijního oddělení v pokynech pro jednotlivé praxe. 

Náslechy se uskutečňují též v magisterském studiu učitelství geologie, protože ještě před každou 
praxí výstupovou (PP I a PP II) je nezbytné absolvovat několik náslechů v hodinách vyučovaných 
fakultním učitelem či učiteli, a to ve třídách, v nichž budete následně sami vyučovat, případně 
i v dalších. V náslechových hodinách se sledují činnosti žáků, daných fakultních učitelů a činnost 
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celé třídy, stejně tak jako stanovování cílů a využívání metod a forem, jakými je cílů dosahováno. 
Proto je nezbytné během náslechů vést vlastní hospitační záznamy, které se po skončení hospitační 
praxe odevzdají příslušnému vedoucímu pedagogické praxe k vyhodnocení. 

Po každé proběhlé náslechové hodině posluchači provedou společně s FU rozbor této hodiny, 
tj. diskutují a ptají se na práci fakultního učitele a žáků, pojmenují klady a zápory v hodině. Vedle 
toho zhodnotí též využití pomůcek, příkladů, využití názorných pokusů, pracovních materiálů, 
způsob výkladu, vysvětlování, zkoušení, opakování, shrnutí, kladení otázek a řešení problémových 
úloh, průběh demonstrování nebo provedení experimentů, použití metod práce, splnění zamýšleného 
plánu a cíle hodiny, motivaci žáků a vztah mezi učitelem a žáky, aktivitu a aktivizaci žáků, hodnocení 
během vyučovací hodiny. 

Vlastní záznam z náslechu lze zapisovat podle svého uvážení, ale formálně by měl obsahovat 
následující položky:
Jméno studenta: Datum:
Fakultní škola a učitel: Třída, předmět:
Téma hodiny: Organizační forma:
Cíle:

Průběh hodiny lze zapisovat např. tímto způsobem:
Návrh záznamu z náslechové hodiny – strukturovaný
Časový průběh a organizace hodiny
(použité metody a formy práce, motivace, kladení 
otázek, nové učivo a opakování)

Odborný obsah 
vyučovaného tématu
Zápis na tabuli

Použité didaktické 
prostředky, pomůcky 
a experimenty

čas činnost učitele činnost a aktivita 
žáků

5
.
.
45

Hodnocení VJ a poznámky:

Nebo Návrh záznamu z náslechové hodiny – volnější varianta
Prověřování vědomostí v hodině (jak dlouho, kolik žáků, metoda prověřování vědomostí):
Motivace (zda byla a jaká):
Expozice (předkládání) nové látky (jak dlouho, vyučovací metody):
Počet a způsob tvorby nových pojmů (stačí odhad):
Způsob zápisu na tabuli a do sešitu:
Opakování nové látky (jak dlouho, metody):
Pomůcky a experimenty použité ve vyučovací hodině:
Aktivita žáků, způsob komunikace učitele se žáky:
Hodnocení VJ a poznámky:

Pro nácvik jasného a stručného vyjadřování budoucího učitele a lepšího ujasnění vybraných aspektů 
vyučovací jednotky je možno využít i tabulku k zápisu vlastních poznámek k vyučování (obdoba 
účetního „má dáti – dal“):
(Pro každou hodinu se snažte stručně vyjádřit aspoň dva až tři pozitivní názory a stejně tak nějaké 
negativní závěry, ať už o samotném průběhu nebo o rozboru náslechové hodiny, diskutovaném 
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s fakultním učitelem, nebo o použitých formách a metodách práce, technice či pomůckách.

Škola: .................................     Posluchač: .................................
Hospitace/hodina
třída/datum/
kdo vyučoval

Klady v hodině:
(co se povedlo, co se mi líbilo, 
co mě mile překvapilo):

Zápory v hodině:
(co nebylo dobré, co neopakovat, 
čeho se vyvarovat, co napravit):

1.
• 
• 
•  

• 
• 
•  

2.
• 
• 
•  

• 
• 
•  

.

.

.

• 
• 
•  

• 
• 
•  

10.
• 
• 
•  

• 
• 
•  

10.6 Písemná příprava v rámci výstupové pedagogické praxe 
z geologie
Vlastní písemná příprava na vyučovací jednotku může mít různé formy a podoby. Samozřejmě 
lze přípravu vytvořit elektronicky, popřípadě si ji vytisknout a pak doplňovat vhodnými poznámkami 
a nápady, vzorci apod. V žádném případě není vhodné, aby příprava obsahovala pouze část odbornou, 
tedy poznámky a výpisky z učebnice či jiné literatury. Účelná příprava musí obsahovat prvky 
didaktické: organizaci hodiny, didaktické metody, využití pomůcek, powerpointových prezentací, 
videí a odborné literatury či webových odkazů v hodině, využití modelů a exponátů, grafických 
znázornění, demonstrační či frontální pokus apod. Součástí přípravy je též protokol o laboratorní 
práci, pracovní list, zadání testových otázek, příp. řešení problémů apod. Při přípravě je vhodné 
usilovat o pestrost činností, střídání metod a aktivit, zapojení žáků do výuky v co nejvyšší míře. 
Praktikanti ideálně využívají různé pomůcky (pracovní listy, testy, modely, grafy, pokusy, internet, 
video, literaturu, statistické údaje, obrazy), což je zaznamenáno v písemné přípravě. Úkolem učitele 
je dodržovat všechny didaktické zásady: přiměřenost, přehlednost, názornost, přirozenost, trvalost, 
vědeckost. Raději než pouhým slovním popisem se učitel snaží žákům znázornit danou problematiku 
prostřednictvím prezentací schémat a přehledů, závislostí, zjednodušením, nacházením systému 
a logiky v učivu, aby mohl vystavět zajímavou hodinu přehledně a efektivně. Někdy je přehlednější 
rozdělit přípravu na „část odbornou“ a „část didaktickou“.

Do písemné didaktické přípravy na svou hodinu píší budoucí učitelé to, co chtějí říkat, ale zvláště 
to, co přitom budou dělat.

Při pedagogické praxi je nutné, aby každá písemná příprava na hodinu či laboratorní práci vždy 
obsahovala některé základní body. Předkládáme proto návrh úsporného grafického zpracování 
– schéma úvodní stránky přípravy na každou vyučovací jednotku. Studenti – praktikanti se jím 
mohou inspirovat nebo si vytvořit svůj vlastní styl zápisu přípravy, který jim bude lépe vyhovovat; 
každopádně funkční písemná příprava na vyučování musí sestávat z těchto částí:

• záhlaví, téma a výukové cíle
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• plán a organizace, výběr činností a časové rozvržení hodiny
• obsah učiva, pomůcky a prostředky, použité metody (při použití powerpointové prezentace 

je vhodné zaznamenat si poznámky k jednotlivým snímkům), způsob prověřování (u testů 
též naznačit způsob vyhodnocení), způsoby opakování nového učiva 

• hodnocení výsledků, prověření pochopení nového učiva, shrnutí hodiny

Jméno studenta: Škola:
Předmět: Fakultní učitel:
Třída: Datum:

Téma: Organizační forma: (VH, LP, exkurze)
Cíle:
Pojmy opěrné (dříve vytvořené)
a nové:                      

Odborný obsah vyučovaného tématu
(lze připravit samostatně, ale v souvislostech 
k průběhu každé hodiny)

Plán a organizace výukové jednotky + časové schéma:                                                   
Fáze; metody a formy práce Aktivity žáků, učitele

Otázky, poznámky
Čas

Pomůcky:
Zápis na tabuli:
Seznam zdrojů:
Schválení přípravy - podpis FU:
Hodnocení FU: (zde popisem či v hospitačním archu vyplnit)

Moje vlastní hodnocení výuky: (dopsat až po hodnocení FU)

Shrnutí:
Než začne praktikant, budoucí učitel chemie, přípravu na vyučovací jednotku (hodinu či laboratorní 
práci) promýšlet a zapisovat, musí se rozhodnout, jak bude konkrétní hodina vypadat. Rozhodnutí 
bude záviset na mnoha dalších faktorech, které podobu hodiny ovlivní, např.: 

1. jaké je téma hodiny
2. pro jaký typ školy a žáků je určena (věk žáků, zaměření školy)
3. jaké jsou předchozí znalosti, dovednosti a zkušenosti žáků (lze usuzovat z metod práce FU, 

zaměření a zájmu žáků) 
4. s jakými učebnicemi žáci pracují (a zda je mají k dispozici) a z jakých materiálů vychází učitel
5. jaké pomůcky k danému tématu jsou ve škole k dispozici a jaké další materiály může učitel 

obstarat sami
6. jaké má třída možnosti využití didaktické techniky (video, dataprojektor, meotar, demonstrační 

laboratorní stůl, mikroskopy aj.)
7. jaké metody a formy práce učitel použije (podle počtu žáků, jejich možností a schopností, počtu 

pomůcek apod.)
8. zda zařadí do hodiny ústní či písemné zkoušení, demonstrační ukázky či vlastní laboratorní 
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činnosti žáků
9. jaké jsou mé představy (nebo požadavky FU) o tom, co vše by žáci měli umět a znát po skončení 

hodiny.

10.7 Ukázky přípravy na vyučovací jednotku

Téma:  Magmatické horniny                                               Organizační forma: vyučovací hodina
Cíle: Žák objasní vznik magmatických hornin krystalizací minerálů z magmatu.

Žák rozliší magmata bazaltová a granitová a prostředí jejich vzniku.
Žák rozezná magmatické horniny podle minerálního složení a stavby.
Žák odliší horniny hlubinné a výlevné, orientuje se v nejběžnějších magmatických 
horninách.
Žák navrhne praktické využití vybraných magmatických hornin.

Pojmy opěrné: magma, křemen, živec, 
muskovit, biotit, olivín, pyroxen, amfibol
Nové: sloh, stavba, vyrostlice, granit, gabro, 
bazalt, ryolit, andezit, fonolit, pegmatit,
batolit, pluton, lakolit, pravá žíla, ložní žíla

Odborný obsah vyučovaného tématu
Magmatické horniny – rozdělení, vznik, 
mineralogické složení.
Sloh (struktura) a stavba (textura) magmatitů.

Plán a organizace výukové jednotky + časové schéma:                                                   
Fáze;
metody a formy 
práce 

Aktivity žáků, učitele
Otázky, poznámky Čas

Úvod Přivítání, absence, třídní kniha 3
Motivace: Opakování: Rift, subdukční zóna, horká skvrna, kůra, plášť. Světlé 

a tmavé horninotvorné minerály.
Na geologické mapě zjistěte, kde se na našem území nacházejí hlubinné 
a kde výlevné magmatické horniny. Kterých je víc?
Ukázka žuly a čediče.
(Pro první přiblížení projít s oběma vzorky mezi lavicemi, poté vzorky 
nechat kolovat; multiplikáty jsou výhodou – rozdělit do čtveřic.)

3

3

4

Expozice 1 Úkol: Charakterizujte rozdíl mezi žulou a čedičem.
Důležitá kritéria: Zrnitost (ev. odlišení základní hmoty a vyrostlic), barva, 
minerální složení (tam, kde lze rozlišit). Cca 3 minuty ponechat na poradu 
ve dvojicích nebo čtveřicích.
Úkol: Vyvoďte rozdíl mezi horninami hlubinnými a výlevnými. Využijte 
poznatky o krystalizaci látek z chemie.

9
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Fixace
(čtveřice)

Expozice 2

Úkol (po prohlédnutí vzorků): Charakterizujte minerální složení granitu 
a čediče.
Poznámka: U granitu rozlišit křemen, živce a slídu a uvědomit si převahu 
světlých minerálů. U čediče konstatovat velké množství tmavých 
minerálů, nerozlišovat pyroxen a amfibol, pokud to neumožní tvar krystalů 
(augit).
Na granitu s porfyrickou strukturou vysvětlit pojem vyrostlice (nebo 
na čediči s vyrostlicemi). 
Vyvození vzniku dalších magmatických hornin, dvojice hlubinná – 
výlevná (granit – ryolit, gabro – čedič).
Tělesa tvořená magmatickými horninami. (Promítnout obrázek, případně 
rozdat namnožené obrázky studentům.)
Ukázat a charakterizovat další magmatické horniny: gabro, andezit, ryolit, 
fonolit, pegmatit.
Použití magmatických hornin.

8

9

Shrnutí

Úkol – zadat

Jaké jsou nejběžnější magmatické horniny, jak vznikají, jaká geologická 
tělesa vytvářejí. Sloh (struktura) a stavba (textura) magmatických hornin, 
jejich mineralogické složení. Použití magmatických hornin.
Domácí úkol: Zjistěte, kde v okolí školy, bydliště nebo na jiných místech 
jsou použity magmatické horniny. Zaznamenejte způsob použití. Pokud 
jde o výtvarné nebo jinak zajímavé estetické využití, pořiďte nákres, 
případně fotografickou dokumentaci. Zjistěte podrobnější informace 
a zajímavosti.

4

2

Pomůcky: vzorky hornin, lupa, geologická mapa ČR, obrázek těles magmatitů pro projekci 
ev. k rozdání studentům
Zápis na tabuli: Téma, názvy hornin a vybraných těles (kvůli pravopisu)
Učebnice:
Seznam dalších zdrojů:
Schválení přípravy - podpis FU:
Hodnocení FU:
Vlastní hodnocení VJ studentem:
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Pokyny k vyplňování hospitačního archu

Výzkum i zkušenosti potvrzují, že pedagogická praxe má klíčovou roli v přípravě budoucích 
učitelů8.1A to obzvláště v případě, kdy je praktikant v rukou kvalitního fakultního učitele (FU). 
Ten by měl praktikantovi být nejen rádcem, průvodcem a oporou, ale měl by poskytovat kvalifikovanou 
zpětnou vazbu, jejímž prostřednictvím by měl praktikanta vést k cílené reflexi. Základními nástroji 
této činnosti FU jsou hospitace a jejich rozbory. S ohledem na množství faktorů, které do výuky 
vstupují a na vše, co se při ní odehrává, je nutné, aby FU své postřehy během hospitace zaznamenával 
a aby mu tyto záznamy posloužily jako základ pro podrobný rozbor praktikantovy činnosti.

Předložený hospitační arch (v pilotní verzi) slouží právě tomuto účelu. Umožňuje záznam 
klíčových faktorů při výuce a následně pak slouží jako podklad pro diskusi FU s praktikantem, který 
při ní získává ke každé hodině stejně strukturovanou zpětnou vazbu. Soubor všech hospitačních archů 
by pak měl být využit i jako podklad pro závěrečné hodnocení celé pedagogické praxe.

Následující text představuje pokyny k vyplnění hospitačního archu. Položky, které jsou v něm 
obsaženy, nejsou specifické pro ten, který předmět a nepředstavují názor autorů formuláře na to, 
co je a není správné. Je-li někde například záporná odpověď, nemusí jít o chybu, ale pouze o informaci 
o tom, co se v hodině stalo a co ne, aby toto mohlo být následně vyhodnoceno při rozboru.

Instrukce k vyplnění
Část A – příprava na vyučovací jednotku
V této části hodnotí FU plán hodiny, který mu praktikant před začátkem hodiny poskytl. Hodnocení 
je na pětibodové škále. FU jej provede, pokud možno před začátkem hodiny. Vlastní plán na hodinu 
by také měl být v rámci možností prodiskutován před hodinou.

Globální cíl popisuje, co si student z hodiny odnese a k jakým změnám v různých oblastech 
(např. kognitivní, afektivní, psychomotorické) u něj díky hodině dojde. Dílčí cíle pak popisují přínos 
jednotlivých aktivit. FU zde hodnotí kvalitu formulace cílů (např. dle Bloomovy taxonomie) a dbá, 
aby cíle byly dostatečně podrobné a aby nebyly zaměňovány za popis činností či témat.

Dále hodnotí volbu aktivit, jejich provázanost a celkovou realizovatelnost plánu. Vhodné aktivity 
jsou takové, které vedou k naplnění stanovených cílů, podporují kooperaci a jsou přiměřené věku 
a kognitivním schopnostem žáků.
Část B – realizace vyučovací jednotky
V této části hodnotí FU průběh hodiny a zaškrtává ve formuláři odpovídající hodnocení, případně 
doplňuje.
Část C – komunikace
V této části hodnotí dle vlastního uvážení FU celkový dojem z praktikantovy verbální i neverbální 
komunikace včetně celkové kultury projevy.

8 V tomto dokumentu označujeme příslušné profese a role mužským rodem, který má generickou funkci, díky  
 níž označení učitel, student, praktikant atp. může označovat jak muže, tak ženy.
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Část D – celkové hodnocení odučené hodiny
V této části hodnotí dle vlastního uvážení FU celkový dojem z hodiny.
Část E – poznámky, komentáře
V této části může FU dle potřeby doplnit poznámky k aspektům, které nejsou adekvátně pokryty 
v hospitačním archu.
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Záznam z hospitace
Datum: Praktikant:
Předmět: Třída / počet žáků:
Téma hodiny: Fakultní učitel:

A) příprava na vyučovací jednotku (vyberte odpovídající symbol)
:-) :-) :-) :-/ :-( :-( :-(

1 Praktikant stanovil globální cíl hodiny.
2 Praktikant stanovil dílčí cíle.
3 Praktikant zvolil vhodné aktivity pro dané téma.
4 Praktikant zvolil rozmanité aktivity pro dané téma. 
5 Navržené aktivity mají logickou návaznost.
6 Časové rozvržení hodiny je realistické.

B) realizace vyučovací hodiny (vyberte odpovídající možnost)

1 Seznámení žáků s náplní 
hodiny ANO NE

2 Hromadné opakování zapojena většina 
žáků

zapojeno několik 
žáků neproběhlo

3 Individuální zkoušení proběhlo neproběhlo
4 Doba zkoušení  přiměřená  nepřiměřená
5 Závěry hodnocení zdůvodněné   nezdůvodněné

6 Vedení žáků k 
sebehodnocení ANO NE

7 Expozice učiva  proběhla neproběhla
8 Odborná správnost obsahu ANO NE

9 Uplatněná metoda výuky
výklad práce s textem
pokus projekce

jiná:

10 Uplatněná organizační 
forma hromadná  skupinová párová individuální

11 Využití pomůcek časté průměrné sporadické
12 Fixace učiva proběhla neproběhla

13 Postup podle plánu 
přípravy zcela částečně vůbec

14 Důvod odklonění od plánu

15 Naplnění cílů vyučovací 
jednotky zcela částečně vůbec

16 Důvod nesplnění cílů
17 Motivace žáků účinná neúčinná nelze posoudit
18 Aktivita žáků výborná dostatečná nedostatečná 
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C) komunikace (vyberte odpovídající možnost)
verbální projev

Kultura projevu přiměřená nepřiměřená 
Hlasitost přiměřená nepřiměřená
Tempo řeči přiměřené nepřiměřené

neverbální projev
Užívání mimiky a gest přiměřená nepřiměřená 
Pohyb po třídě přiměřená nepřiměřená
Oděv a úprava 
zevnějšku přiměřené nepřiměřené

Žáci s praktikantem spolupracují nespolupracují
Individuální potřeby 
žáků praktikant zohledňuje nezohledňuje nelze posoudit

Praktikant pracuje se všemi žáky s částí žáků s jednotlivci
Atmosféra ve třídě podporuje spolupráci nepodporuje spolupráci
Ve třídě panuje kázeň nekázeň 

D) Celkové hodnocení odučené hodiny (vyberte odpovídající možnost)
Praktikant během výuky: :-) :-) :-) :-/ :-( :-( :-(

1. vytváří podnětné prostředí
2. vytváří bezpečné prostředí
3. dokáže zaujmout 
4. reaguje na dotazy
5. adekvátně reaguje na vzniklé situace

6. adekvátně reaguje na individuální 
potřeby žáků

7. využívá formativní hodnocení
8. dává žákům zpětnou vazbu
9. spravedlivě hodnotí
10. umí pracovat s chybou

Prostor pro poznámky, připomínky a doporučení (obecné i oborové)

Závěry hospitace byly s praktikantem projednány dne …….......

podpis fakultního učitele     podpis praktikanta
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Hodnocené 
činnosti

Zpětná vazba žákům

Vytváření prostředí

Sebereflexe

Učení

Stanovení dílčích i
globálních cílů

Kázeň
Spolupráce
mezi žáky

Energie

Atmosféra

Prezentace učiva

Hodnocení

Prostor  pro učení

Schopnost zhodnotit
vlastní výkon

Schopnost navrhnout zlepšení

Provázanost cílů s aktivitami
Plánování

Monitoruje splnění cílů

Provázanost aktivit

Kvalita komunikace

Škála výukových metod

Využití času

Pracuje podle plánu

Stimulace myšlení

Podnětné prostředí

Autenticita aktivit

Vedení k samostatnosti

Práce s chybou

Motivující zpětná vazba

Slovní mapa

Následující slovní mapa vystihuje nejzákladnější hodnocené činnosti, kterých by si měl hospitující 
vyučující (či oborový didaktik) všímat při posuzování výuky studentů učitelství PřF UK. 
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