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Fáze problémové výuky 
Podíváme li se na fáze problémové výuky z pozice žáka podrobnji, obvykle odhalíme následující 
fáze: 

• pedevším je teba problém identifikovat a pochopit, žák si uvdomuje, které informace jsou 
dány, které nikoliv a co hledá, provádí analýzu problémové situace, 

• dále žák vytváí hypotézy, dochází k sestavení plánu, který spojuje to, co je dáno, s tím, co 
je neznámé a co nás vede k ešení, žák hledá klí k ešení problémové situace, 

• navržené kroky ešení je teba provovat, jedná se o ovování hypotéz, vzniká návrh 
ešení, který je pijat i odmítnut, žák posuzuje, zlepšuje, 

• nkdy je nutný návrat k dívjším fázím, jestliže se nedostaví oekávaný výsledek, jedná se 
o fázi systemizace metod, které je možné použít i v budoucnu. 

 
 
Zajímavé jsou výsledky výzkum, jež sledovaly rozdíly mezi žáky v tom, zda jsou dobrými i špatnými 
ešiteli. Autoi tchto výzkum dospli k základním momentm, v nichž se mezi studenty projevovaly 
znané rozdíly: 

• aspekt porozumní problému: dobí ešitelé projevovali tuto schopnost hned na poátku pi 
pedložení problému, 

• aspekt využití dosavadních znalostí a zkušeností k ešení problému: neúspšní ešitelé si 
neuvdomovali, že mohou uritých znalostí použít k ešení problému, i když je mli, 

• aspekt celkového postupu pi pibližování se ešení: prbh ešení ovlivovaly ti 
momenty – schopnost šíe žákova myšlení, schopnost systematické analýzy problému a 
dokonalost procesu myšlení, 

• aspekt postoj žák k ešení problém: jedná se o postoj vztahu k myšlení – neúspšní 
mli tendenci zaujmout pozici, že myšlení pi ešení nemá smysl, že bu lovk ešení zná, 
nebo ne, nedvovali svým schopnostem (Hudgins). 

 
Problémové vyuování nejen pro exaktní vdy 
Je teba pipomenout, že problémové vyuování je vhodné využívat ve všech pedmtech, tedy ne 
pouze v tch exaktních, jako je matematika i fyzika apod. 
Zárove považujeme za vhodné zdraznit, že problémové úlohy lze zadávat všem žákm, tedy nejen 
tm nadaným a úspšným. Dležité je uvdomit si, že zaazení problémové úlohy závisí na míe její 
složitosti a obtížnosti. 
Uitel tedy mže pirozen individualizovat prostednictvím mén i více složitých úloh šitých na míru 
každému žákovi. Míru složitosti úlohy poznáme na základ mnoha prvk, jako je nap. stupe 
zobecnní úlohy, složitost formulace, stupe analýzy, abstrakce a dalších. Každý uitel zná své žáky a 
ml by vycházet z jejich reálných možností, schopností, zkušeností i bariér vývoje. Základním 
požadavkem je tedy pimená náronost problémové úlohy. 

 
 
Pi výbru problémové úlohy uitel zvažuje nejen míru složitosti a náronosti, ale také charakter 
postup, které ekají žáka pi jejich ešení. 
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Postupy ešení problémových úloh 
 
Nabízejí se ti problémové postupy:  
Algoritmické postupy 

• Algoritmické postupy pesn stanoví sled operací, které jsou nezbytné pro správné vyešení 
problému. V podmínkách školní práce je ada možností využití výukového algoritmu. 
Píkladem není jen matematika i fyzika, pro které jsou algoritmické postupy bžné, ale také 
mateský jazyk i cizí jazyk. Jedná se o stavbu vty, urení druh vt, urení vtných len 
apod. Algoritmické postupy žákm zaruují, že jestliže se ho žáci pesn drží, jejich uení 
probíhá bez zbytených omyl a po urité pedepsané ad krok dojdou správného ešení. 

Heuristické postupy 
• Heuristické postupy pi ešení problém vytváejí prostor pro samostatné myšlení žák, 

intenzivní rozumovou analýzu, osobitá ešení. Heuristické postupy lze aplikovat na veškerou 
výuku. Žáci mohou navrhovat rzná ešení problémových situací ze života tídy, ešení 
ekologických problém ve mst, kde žijí, na základ etby odborného textu zaujímat 
hodnotící postoje k prezentovaným názorm, formulovat otázky na poznání známé osobnosti, 
navrhnout etickou kampa pro charitativní akci školy, hledat analogie vybraných problém a 
mnoho dalších. 

Intuice 
• Intuice mže být jedním z možných postup ešení problém. Východiskem je fakt, že intuice 

mže být jedním ze zpsob uvdomování si skutenosti. Má velký význam pro oblast 
vdeckého objevování a také v umlecké innosti. Intuice se projevuje jako rychlé vyslovení 
nápad, posteh, domnnek, spontánn vyslovených názor apod. Intuitivní myšlení spoívá 
v bezprostedním poznání. Umožuje nap. rychle vyslovit rozumné domnnky o tom, které 
ešení z mnoha navrhovaných je vhodné apod. Intuice pedpokládá dobrou znalost uiva, 
porozumní vztahm uvnit látky. Zajímavá je otázka, jaké místo zaujímá intuitivní myšlení ve 
vztahu k analytickému v procesu uení. Domníváme se, že rozvíjení intuice pi vyuování je 
dležité a patí do ní. Uitel by ml vytváet vhodné problémové situace, kdy žák bude moci 
uplatnit svoje intuitivní myšlení. Nkdy mže být tžké odlišit, kdy jde o neužitené hádání a 
kdy žák vytváí inteligentní domnnky. Tato problematika velmi úzce souvisí s rozvíjením 
tvoivosti a fantazie žák. Jedná se o takové momenty, kdy je podporována emocionáln 
motivaní dimenze vyuování. 

 
Všechny uvedené postupy mají své místo ve výuce. Uitel by ml zvažovat dosavadní znalosti a 
zkušenosti žák, aby mli dost sil úkoly ešit. Zárove by ml rozvíjet pedpoklady k ešení problém. 
Jednou z velmi vhodných cest je propojení problémové výuky s projektovou. 

 
 
Klíové kompetence 
Dílí znalosti, schopnosti a zkušenosti žák z procesu problémové výuky se postupn integrují do 
klíové kompetence k ešení problém. Jde o to, aby žák ml ve škole dostatek píležitostí ešit 
rznorodé problémové situace a úkoly. Žák by ml v prbhu studia postupn zvládnout rozpoznat 
rzné problémové situace, porozumt jim, pemýšlet o rzných cestách ešení, naplánovat a 
navrhovat ešení, vyhledávat si potebné informace, v ešení být vytrvalým, být samostatný, umt 
spojit síly s ostatními ve skupin, ovovat správnost ešení, obhájit si své ešení a umt zhodnotit 
dosažené výsledky. Ml by být otevený rzným zpsobm ešení, kriticky je však analyzovat, tídit a 
vybírat. Tyto a další schopnosti lze pirozenou cestou rozvíjet práv díky problémové výuce. 
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