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Abstrakt

Elektronické hlasování jako okamžitá zp!tná vazba pat"í v sou#asnosti mezi klí#ové
moderní informa#n!-komunika#ní technologie, které v pr$b!hu výuky dovolují vysokou
míru interaktivity a aktivního poznávání student$. U nás je tato problematika, rozvíjená
v zahrani#í posledních 15 let, tém!" neznámá. Jako aplikaci s ilustra#ními p"íklady a se
sbírkou úloh #lánek rozebírá nejrozší"en!jší a nejvýznamn!jší metodu s využitím
hlasovacího za"ízení, metodu Peer Instruction.
USING A RESPONSE SYSTEM AT SCHOOL
Abstract
At present time electronic voting as an immediate feedback is a modern
information-communication technology that belongs among key technologies allowing
highly interactive teaching and student's active learning. In Czech Republic voting as a
teaching method which is being developed in abroad intensively last fifteen years is
practically unknown issue. As an application with particular illustrations and a
collection of tasks the topic analyzes the most widely-used and important educational
method using a response system - the Peer Instruction method.
Úvod

Na našich základních i st"edních školách mají již v mnoha p"ípadech u#itelé
k dispozici elektronická hlasovací za"ízení. Taková za"ízení u#itel$m usnad%ují práci p"i
opravách test$, díky nim je možné okamžit! zobrazovat výsledky žák$ v grafech,
zjednodušují u#itel$m p"ípravy na hodiny a zp"íjem%ují jejich pr$b!h. Nemohla by ale
hlasovací za"ízení v našich školách pomáhat ješt! více? Nechme se inspirovat dobrými
výsledky ze zahrani#ních škol a pokusme se za"adit do výuky na našich školách
efektivní didaktické vyu#ovací metody využívající hlasovací za"ízení.
Peer Instruction

V sou#asné dob! je sv!tov! nejrozší"en!jší didaktickou metodou využívající
hlasovací za"ízení ve výuce metoda Peer Instruction.
Metodu Peer Instruction za#al vytvá"et Eric Mazur, profesor Harvardovy univerzity
v USA v polovin! 90. let minulého století poté, co jeho studenti neusp!li v testech Force
Concept Inventory. Profesor dal svým student$m tento test a byl p"esv!d#en, že jeho
studenti s vypracováním nebudou mít v$bec žádné problémy. Pochyby p"išly již chvíli
po rozdání úloh, když se jeden ze student$ zeptal, jestli má odpovídat podle toho, co si
myslí, že je správn!, nebo podle toho, co se u#ili. Test nedopadl dob"e. P"esto, že
p"ednášky Erica Mazura byly poutavé, logicky jasné, plné p"íklad$ a u student$ velice
oblíbené, m!li studenti mezery v základních p"edstavách. To p"im!lo Erica Mazura k
zásadní zm!n! ve výuce fyziky. (HAN , VASZIOVÁ 8)
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Metoda Peer Instruction se skládá z blok$, p"i#emž každý blok se týká jednoho
základního pojmu. Blok za#íná krátkým výkladem, trvajícím p"ibližn! 7-10 minut. Po
n!m následuje konceptest. Konceptest je konceptuální otázka s výb!rem z odpov!dí,
která se nezam!"uje na znalosti definic a vzorc$, ale zkoumá porozum!ní student$.
Tento pojem zavedl Eric Mazur. Konceptest je tedy otázka, na kterou studenti pomocí
hlasovacích za"ízení odpovídají.
Po p"e#tení a rozmyšlení odpov!di studenti hlasují. V tuto chvíli ješt! každý sám za
sebe, opisování je nežádoucí. Poté následuje diskuze. Nejedná se o diskuzi v rámci celé
t"ídy, ale o takzvanou Peer diskuzi, které se ú#astní t"í nebo #ty"#lenné skupiny
student$. P"i diskuzi studenti p"emýšlejí, argumentují a snaží se p"esv!d#it spolužáky
o svém názoru. U#itel prochází mezi jednotlivými skupinami, poslouchá, jak studenti
argumentují, co si o problému myslí a jak si s ním poradí. Pomáhá student$m vytvá"et
správné p"edstavy. U#itel díky diskuzím ví, s #ím mají studenti problémy a m$že jim
efektivn! pomáhat. V diskuzích se také využívá myšlenky, že „u#itelé“ i „žáci“, tedy ti,
kte"í mají o "ešení problému jasnou p"edstavu, a ti, kte"í s ut"íd!ním myšlenek pot"ebují
pomoc, jsou vrstevníci, kte"í hovo"í stejným jazykem. Nemusí tedy p"ekonávat
komunika#ní bariéry zp$sobené odbornými termíny a nestydí se zeptat na v!ci, kterým
nerozumí, jak tomu m$že být p"i komunikaci se skute#ným u#itelem. Po diskuzi
následuje další hlasování k té samé otázce. Praxe ukazuje, že úsp!šnost po druhém
hlasování bývá vyšší, než po prvním hlasování. Je tomu tak p"i použití správn!
zvolených otázek a p"i vhodném výkladu.

Obr. 1 Schéma pr$b!hu jednoho bloku v metod! Peer Instruction
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Ukázka z praxe

Metodu Peer Instruction jsem n!kolikrát za"adila do své výuky na základní škole.
Velmi zajímavé bylo její použití v osmém ro#níku p"i probírání základních elektrických
obvod$. Úkolem žák$ bylo rozhodnout, zda žárovka v obvodu (viz obr. 2) svítí.

Obr. 2 Schéma elektrického obvodu
P"ed zadáním otázky jsme si spole#n! zopakovali, že elektrický proud prochází
uzav"eným obvodem. Po zadání otázky ješt! p"ed hlasováním m!li žáci dopl%ující
otázky zda není žárovka prasklá nebo baterie vybitá. Po ujišt!ní, že je vše s obvodem
v po"ádku, celá t"ída hlasovala pro možnost, že žárovka svítí. T"ída byla rozd!lena do
4 skupin a každá skupina m!la k dispozici sadu vodi#$, baterii a žárovku. Ov!"ení
správnosti své odpov!di tedy provedli pokusem. Žádné skupin! se zapojením obvodu
z nákresu nepoda"ilo žárovku rozsvítit. D$vod, pro# žárovka nesvítí, si sami nedokázali
vysv!tlit. Vid!li ale, že nesvítí, proto celá t"ída p"i dalším hlasování zvolila možnost
druhou – žárovka nesvítí. Poté jsme si vysv!tlili, že proud „je líný“, „jde cestou
nejmenšího odporu“ a projde rad!ji v!tví bez žárovky.
Každý z žák$ si díky této metod! musel sám utvo"it vlastní názor, vyjád"it ho
prvním hlasováním a spole#n! se skupinou prodiskutovat svou odpov!&. Sestavením
obvodu došlo k ov!"ení odpov!di a p"i dalším hlasování žáci hlasovali podle své nové
zkušenosti. Zd!šení ze špatné p"edstavy a samotné odhalení této miskoncepce vedlo u
žák$ k velice dobrému zapamatování probírané látky.
Ukázka konceptest!

lov!k stojící na okraji útesu hodí jeden mí#ek p"ímo vzh$ru a druhý p"ímo dol$
se stejnými po#áte#ními rychlostmi. Zanedbejte odpor vzduchu. Mí#ek, který
dopadne na zem pod útesem s v!tší rychlostí, je ten, který byl na za#átku hozen
A) p"ímo vzh$ru.
B) p"ímo dol$.
C) ani jeden, oba dopadnou se stejnou rychlostí.
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Vlak jede po p"ímé dlouhé trati. Graf závislosti polohy na #ase na obrázku
popisuje pohyb vlaku. Grafem je znázorn!no, že vlak

Obr. 3 Graf závislosti polohy vlaku na #ase
A)
B)
C)
D)

stále zrychluje.
stále zpomaluje.
chvíli zrychluje a chvíli zpomaluje.
jede konstantní rychlostí.

Auto projíždí zatá#kou stálou rychlostí. P$sobí na auto v zatá#ce n!jaká výsledná
síla?

Obr. 4 Auto projížd!jící zatá#kou
A) Ne, auto jede stálou rychlostí.
B) Ano.
C) Záleží na zak"ivení zatá#ky a rychlosti auta.
Sportovní auto zrychlí z nuly na 50 km/h za 1,5 s. Za jak dlouho zrychlí z nuly na
100 km/h, uvažujeme-li že výkon motoru je nezávislý na rychlosti a zanedbáme-li
t"ení?
A)
B)
C)
D)
E)
F)
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2s
3s
4,5 s
6s
9s
12 s
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