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Výuka je  komplexní
Výuka zahrnuje mnohem víc než sdělování
informací studentům.
Zahrnuje management třídy, krátkodobé a 
dlouhodobé plánování,
Znalost obsahu, znalost stylů učení, použití
pomůcek  a porozumění různým výukovým 
dovednostem a strategiím



Jaký je vztah mezi učebními výstupy a 
kompetencemi?
Kompetence ‐ dovednosti získané výukou (Stephen 
Adam, 2004)
Kombinace znalostí a jejich aplikace, dovedností, 
odpovědností a postojů, rozsah jejich výkonu danou 
osobou
ECTS Users’ Guide popisuje kompetence jako
dynamickou kombinaci of vlastností, schopností a 
postojů. Pěstování těchto kompetencí je předmětem 
vzdělávacích programů. 
Kompetence vznikají v různých předmětech a jsou 
hodnoceny na různých stupních. Mohou se dělit na 
subjektové a generické (ECTS, 2005)
Rada – máte‐li popsat kompetence, tak použijte jazyk
učebních výstupů k jejich popisu. 3



Učení vs Výuka
Studenti jsou 
přednostně vtaženi a 
zpracovávají informace
různými způsoby: 

Díváním a nasloucháním
Reflektováním  a 
jednáním
Logickým a intuitivním 
uvažováním
Analyzováním a 
vizualizací
Učením nazpaměť

Výukové metody jsou 
také rozmanité. 
Někteří učitelé:

přednášejí
Ukazují pomůcky
Vedou studenty k 
sebeobjevování
Zaměřují se na principy 
a koncepty
Zaměřují se na aplikace
Zdůrazňují
zapamatování a
porozumění
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Původní termíny Nové termíny
hodnocení

syntéza

analýza

aplikace

porozumění

znalosti

•tvoření

•hodnocení

•rozbor

•uplatnění

•pochopení

•vzpomínání
(Based on Pohl, 2000, Learning to Think, Thinking to Learn, p. 8) 



Bloom's Taxonomy

New Version

In 1956, Benjamin Bloom headed a group of 
educational psychologists who developed a 
classification of levels of intellectual behavior 
important in learning. During the 1990's a new 
group of cognitive psychologist, lead by Lorin
Anderson (a former student of Bloom's), 
updated the taxonomy reflecting relevance to 
21st century work. The graphic is a 
representation of the NEW verbage
associated with the long familiar Bloom's 
Taxonomy. Note the change from Nouns to 
Verbs to describe the different levels of the 
taxonomy.
Note that the top two levels are essentially 
exchanged from the Old to the New version.

Old Version

Remembering: can the student recall or 
remember the information?

define, duplicate, list, memorize, recall, repeat, reproduce state

Understanding: can the student explain 
ideas or concepts?

classify, describe, discuss, explain, identify, locate, recognize, report, select, translate, 
paraphrase

Applying: can the student use the 
information in a new way?

choose, demonstrate, dramatize, employ, illustrate, interpret, operate, schedule, sketch, solve, 
use, write. 

Analyzing: can the student distinguish 
between the different parts?

appraise, compare, contrast, criticize, differentiate, discriminate, distinguish, examine, 
experiment, question, test. 

Evaluating: can the student justify a stand 
or decision?

appraise, argue, defend, judge, select, support, value, evaluate

Creating: can the student create new 
product or point of view?

assemble, construct, create, design, develop, formulate, write. 





Nevidíme svět jaký 
je; vidíme svět 

brýlemi, jimiž se na 
něj díváme.



Co je pojem?

Mentální konstrukt , který 
rámuje množinu příkladů
sdílejících 
společné vlastnosti.
Koncepty jsou nadčasové, 
Univerzální.



Pokyny a plánování

Hodnocení
Jaká

hodnocení
použiji ke

zjištění, zda
studenti dosáhli

cíl?

Cíle
Co se
mají

mí studenti 
učit?

Vedení výuky
Jaké

strategie
použiji, abych

jim pomohl
dosáhnout cíl?



pokročilejší
působnostiApp

lik
ace

Analýza Evaluace

Tvoření

Pochopen í

Vzpomínání



Bloomova taxonomie

Kognitivní

Evaluace

Syntéza

Znalosti

Chápání

Aplikace

Analýza
Vyšší

úroveň

Nižší

úroveň



Krathwohl et al. Taxonomie: 
Affektivní cíle

Organizace

Hodnocení

Odezva

Charakteristika
hodnotou

Přijetí



Mysl není nádoba k 
naplnění, ale oheň, který 
se má vznítit.

(Plutarch)



Fasety porozumění
Wiggins & McTighe, 1998, str. 44

Když skutečně rozumíme, tak:
můžeme vysvětlit
můžeme interpretovat
můžeme aplikovat
máme náhled
můžeme zdůrazňovat
máme sebepoznání



Definice kritického myšlení A

Definice kritického myšlení se koncem 
XX. století poněkud změnila:

...schopnost analyzovat fakta, 
generovat a organizovat ideje, 
bránit názory, činit srovnávání, 
vyvozovat závěry, hodnotit
argumenty a řešit problémy
(Chance,1986, p. 6)

Chance, P. (1986). Thinking in the classroom: A survey of programs. 
New York: Teachers College, Columbia University.



Definice kritického myšlení B

Definice kritického myšlení se koncem 
XX. století poněkud změnila:

...vědomý a uvážený proces používaný k 
interpretaci nebo hodnocení informací a 
zkušeností se souborem reflektivních
postojů a způsobilostí, jež vedou 
promyšlené názory a jednání
(Mertes,1991, p.24)

Mertes, L. (1991). Thinking and writing. Middle School Journal, 22, 24-
25.



Definice kritického myšlení C

Definice kritického myšlení se koncem 
XX. století poněkud změnila:

rozumné jasně vypovídající myšlení
zaměřené na rozhodnutí čemu věřit 
nebo co dělat (Ennis, 1992).

Ennis, R. (1992). Critical thinking: What is it? Proceedings of the Forty-
Eighth Annual Meeting of the Philosophy of  Education Society 
Denver, Colorado, March 27-30.
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Studenti

Záměry
a  cíle

hodnocení

Zeměpis…..

v hodině
Laboratoře,
Terén

jiná
zkušenost

Techniky
hodnocení
třídy

Bloom’s
Taxonomy

specifikace záměrů
a cílů

Kooperativní
učení

Pokyny

Technologie

testy jiné
měření

Felder & Brent, 1999



“Velký Obraz”

Hodnocení

Ku
rik

ul
um

výuka

Učební

cíle



S ohledem na:



TEMATICKTEMATICKÁÁ VÝUKAVÝUKA: : vvšše se toe se toččíí kolem kolem NASTAVENNASTAVENÍÍ!!

Learning

HOW
?

W
HY
?

WHAT?

School
om

m
un
ity

Náhled:  proč?

Produkty:  Co? Praktiky:  Jak?

Proces
Struktura

Kontext

Obsah

Kultura třídy

Kd
y s
e t
o 
vš
e zlom

ilo?



“Náležitě provedené zkoušení
by mělo zahájit konverzace o 
výkonu, a ne je ukončit.”
Wiggins (1993), s. 13



Bloomova/Andersonova/Krathwohlova
taxonomie kognitivního učení
propojuje:

Vzdělávací cíle
Vedení výuky
Hodnocení/zkoušení
Matici znalostí a proces poznávání

Sofistikované znalosti – fakta,pojmy, procedury
Komplexitu poznávání……6 stupňů

Kognitivní, afektivní a psychomotorické učení



Znalostní
dimenze

pamatovat porozumět uplatnit analyzovat hodnotit tvořit

faktografická

pojmová

procedurální

meta-kognitivní



Dobrý učitel vás naučí
myslet, byť to nechcete

(Fisher, 1998, Teaching Thinking)



Ten/ta kdo se učí, ale 
nemyslí, je ztracen/a

(Čínské přísloví)



6 pilířů charakteru

Ohleduplnost
Odpovědnost
Poctivost
Pečlivost
Občanství
Důvěryhodnost



Cybergogika pro zapojené
učení: http://edutechwiki.unige.ch/en/Cybergogy

http://edutechwiki.unige.ch/en/Cybergogy
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To je vše, lidičky. 
Doufám, že jste 

něčemu přiučili a líp
vidíte do 

geografického 
vzdělávání





Reflexe a Otázky


