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Možnosti využití denního tisku ve výuce fyziky 
Zdeňka Broklová, Katedra didaktiky fyziky MFF UK Praha 

Následující článek pojednává o možnostech využití denního tisku – zejména novin, případně časopisů v běžné 
výuce fyziky. V první části stručně shrnuje výsledky několika zahraničních výzkumů na toto téma, dále se za-
měřuje na kladné, ale i potenciálně problematické stránky použití novin ve výuce fyziky. V závěrečné části 
článku jsou krátce zmíněny konkrétní aktivity a zkušenosti z jejich použití. 

Proč noviny? 
Běžného učitele, který využívá spíše tradičnější formu výuky, zřejmě nenapadne, že by se noviny, které si pře-
četl ráno u snídaně, mohly stát zajímavou učební pomůckou v hodinách fyziky. A to ne na ochranu stolů před 
ušpiněním nebo zkoumání vlastností novinového papírů.  

Ve skutečnosti hrají noviny ve společnosti, a tím i pro výuku, dvojí roli. Na jednu stranu novinové články in-
formují o vědeckém pokroku a problémech, se kterými se současná věda potýká, a mohou se tak stát zdrojem 
velmi cenného výukového materiálu o současném stavu vědy. Na druhou stranu se významně podílejí na utvá-
ření obrazu vědy ve společnosti. [1] Obzvláště nebezpečný je sklon médií uvádět vědecké informace jako izo-
lovaná fakta, aniž by byl uveden širší kontext. Na obranu novinářů můžeme ale uvést, že vědci sami na ně hledí 
spíše s despektem místo toho, aby se aktivně snažili o popularizaci svého vědního oboru nebo alespoň utváření 
jeho správného obrazu ve společnosti. [2] 

K podrobnějšímu rozpracování tohoto námětu mě vedlo několik důvodů. Prvním důvodem je perspektivnost 
využití této myšlenky v praxi. Na rozdíl od jiných přístupů jak využít při výuce „reálný život“, použití denního 
tisku není pro učitele příliš organizačně náročné. Na druhou stranu toto téma nabízí i velmi komplexní a dlou-
hodobé projekty, které mohou žáci a studenti zpracovávat. Další důvod souvisí s právě probíhající reformou 
českého školství – konkrétně tvorbou a zaváděním rámcových vzdělávacích programů, které obsahují průřezo-
vé téma Mediální výchova (více viz [3], [4]) a pro jehož realizaci je třeba vytvořit odpovídající podpůrné mate-
riály pro učitele. 

Použití novin ve výuce přírodovědných předmětů ve světě 
Používání novin a jiných běžných tištěných medií ve výuce přírodovědných předmětů není v zahraničí ojedině-
lé. Vzhledem k tomu, že velmi často jsou přírodovědné disciplíny v nižších stupních škol v zahraničí integro-
vány do jediného vyučovacího předmětu (tzv. Science) zaměřují se výzkumy o využívání a přínosu denního 
tisku pro výuku fyziky na přírodovědné předměty celkově.  

Rozsáhlá studie provedená v Severním Irsku [5] zjistila, že 78% učitelů přírodovědných předmětů používá no-
viny přímo ve výuce, dále více než polovina z učitelů, kteří noviny nepoužívají přímo ve výuce, využívá novi-
nové články při tvorbě nástěnek a jiných prezentací. Asi 22% dotázaných učitelů uvedlo, že novinové články 
používá pravidelně a záměrně k rozvíjení konkrétních dovedností žáků. Podrobné výsledky tohoto výzkumu 
ukazují, že učitelé používají obsah novin hlavně jako podpůrný motivační materiál a nejčastějším cílem, který 
při jejich použití sledují, je propojení školní fyziky (nebo jiného přírodovědného předmětu) s běžným životem 
(zejména v kontextu daného regionu) a snaha ukázat studentům současné problémy, kterými se daný obor za-
bývá. Noviny a časopisy jsou také častým zdrojem informací a materiálů pro různé nástěnky, studentské referá-
ty a projekty.  

Podobné výsledky získala i kanadská studie [6], která se kromě mapování reálného použití zpráv ze sdělovacích 
prostředků zaměřila také na to, zda oficiální dokumenty ovlivňující výuku obsahují zmínky o využití mediál-
ních zpráv ve výuce. I když v kanadských oficiálních školních dokumentech (osnovách) není nutnost nebo 
vhodnost používání zpráv ze sdělovacích prostředků uvedena přímo explicitně, je zde mnoho odkazů na témata 
hojně se vyskytující ve zprávách a na dovednosti, které lze vyučovat s jejich využitím.  

Na rozdíl od Severního Irska je v kanadských oficiálních školských dokumentech uvedeno, že jedním z cílů 
přírodovědného vzdělávání by mělo být, aby studenti pochopili vzájemné ovlivňování mezi přírodními věda-
mi/technikou a společností (někdy se do tohoto schématu přidává i životní prostředí). Studie ukázala, že učitelé 
tento oficiální trend podporují a že z těchto důvodů využívají při výuce zprávy ze sdělovacích prostředků (je-
jich používání potvrdili všichni učitelé zahrnutí do této studie). Zajímavé je, že i když se části novinových 
zpráv objevují velmi často v otázkách závěrečných zkoušek (průměrně asi čtvrtina všech otázek vychází z po-
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pulárních textů, jako jsou články z noviny, časopisů, informačních letáků, apod.), učitelé sami neuvádějí pří-
pravu na tyto zkoušky mezi důvody, proč zprávy v hodinách používají. Na druhou stranu nedostatkem času 
daným nutností připravit studenty na zkoušky zdůvodňovali svoje konání učitelé, kteří noviny nepoužívají nebo 
používají jen zřídka. 

Lze si také položit otázku, zda jsou noviny vůbec vhodným materiálem pro výuku přírodovědných předmětů, 
případně jaká témata lze vyučovat s jejich využitím. Rozsáhlá obsahová analýza řeckých novinových článků 
s přírodovědným nebo technickým zaměřením [7] ukázala na nejdůležitější přednosti použití novin ve výuce. 
Noviny nabízejí pravidelný a poměrně bohatý zdroj relevantních informací. Širší souvislosti uveřejněné 
v novinové zprávě přidávají informacím důležitost a smysluplnost. Zejména ovlivňování vědy, techniky a spo-
lečnosti jsou schopny novinové články ilustrovat lépe než běžná učebnice. Na druhou stranu tato studie také 
nalezla i dvě slabé stránky použití novin ve výuce přírodovědných předmětů. V novinových článcích se poměr-
ně zřídka vyskytují informace týkající se vnitřních mechanismů a metodologie výzkumu a také v článcích na-
jdeme poměrně málo konkrétních vědeckých pojmů. I přesto lze podle tohoto výzkumu noviny považovat, zda 
velmi zajímavý a důležitý materiál vhodný pro výuku. 

Zajímavým projektem zaměřujícím se na podporu používání denního tisku ve výuce přírodovědných předmětů 
je holandský časopis Exaktueel [8,9], který připravují na univerzitě v Nijmegenu. Časopis je sestaven 
z autentických novinových článků s přírodovědnou či technologickou tématikou a tyto články doplňuje o vhod-
né aktivity pro různě staré studenty. Velmi podobný, i když jednorázový, byl projekt realizovaný v Severním 
Irsku pracovníky výzkumné pedagogické skupiny na univerzitě v Belfastu ve spolupráci s učiteli z praxe [10]. 
Společně vytvořili výukový materiál („časopis“), který obsahoval 20 vybraných novinových článků 
o vesmírném průzkumu, které vyšly v místních novinách. Články také doplnili o aktivity pro studenty a další 
vhodné materiály, velký důraz kladli na vyzdvihnutí regionálních souvislostí.  

Noviny jsou v zahraničí obecně ve výuce používané více než ostatní sdělovací prostředky. V Severní Americe 
to může být i výsledek kampaně vydavatelů novin s názvem „Newspapers in Education“ (NIE), která se snaží 
podpořit jejich použití ve školách. Za několik posledních desítek let se tak použití novin rozšířilo z občasného 
využití v rámci výuky společenských věd do všech vyučovaných předmětů a témat [11]. NIE zahrnuje několik 
stovek novin spíše lokálního charakteru z USA a Kanady. Tyto noviny poskytují školám výtisky novin zdarma 
nebo za velmi sníženou cenu a také typicky mají specializované oddělení, které se snaží použití novin učitelům 
usnadnit např. přípravou různých aktivit pro studenty. Jako rozcestník na několik deníků zapojených do této 
aktivity funguje webový portál se stejným názvem [12]. 

Výhody a překážky použití novin ve výuce 
V této části článku se zamýšlím nad tím, proč vůbec noviny používat, na jaká úskalí může učitel při jejich pou-
žití narazit a jaké výhody či nevýhody oproti „běžné“ výuce to přináší. Následující odstavce shrnují argumenty 
uváděné v rámci zahraničních výzkumů ([5,6]) a v literatuře [13], tak argumenty, které uváděli učitelé v rámci 
seminářů, na kterých byla tato problematika prezentována. 

Hlavní cíl při využití novin ve výuce obecně je spatřován v tom, že média (včetně novin) jsou hlavním zdrojem 
informací pro dospělou populaci a mají velký vliv i v rámci celoživotního učení, a proto je důležité, aby studen-
ti pochopili principy jejich fungování a aby se k nim naučili kriticky přistupovat. Další důležitou výhodou no-
vin je jejich reálnost, tj. to, že pocházejí z reálného světa a života, nejedná se o materiál speciálně připravený 
pro výuku, a lze jimi propojit probíranou látku s běžným životem a zvyšovat tak její relevanci. 

Na druhou stranu je třeba si dávat pozor, aby zároveň se zamýšleným přesunem „reality a společnosti“ do třídy, 
nedošlo také ke „vstupu politiky“. Mnoho novin buď přímo patří, nebo se otevřeně hlásí k nějaké politické stra-
ně či jiné „ideologii“. Mohlo by se tedy stát, že když učitel věnuje hodinu práci s jedním konkrétním deníkem 
či týdeníkem, může to být např. rodiči interpretováno jako podsouvání politických názorů jejich dětem. 

Další nebezpečí se skrývá v tom, že informace uveřejněné v novinách mohou být neúplné, zkreslené, ovlivněné 
zájmy vydavatele nebo zcela chybné. Zjištěného nedostatku nebo chyby v novinách může učitel využít a ukázat 
při takové příležitosti studentům nutnost přijímat informace pozorně a kriticky. Někdy je však velmi obtížné 
posoudit správnost údajů v oblasti, na kterou učitel není specializován, nebo odhalit všechny faktory, které 
mohly text článku ovlivnit. V obou zmíněných výzkumech také učitelé vyslovili obavu, že informace 
z novinových zpráv či názory vyslovené v rámci diskuzí nad nimi mohou být studenty mylně interpretovány. 

Na druhou stranu ale novináři jsou (nebo by alespoň měli být) profesionálové v tom, jak psát poutavě a srozu-
mitelně pro širokou veřejnost. Zde je zajímavé uvést výsledky jiného řeckého výzkumu [14], který ukázal, že 
studenti vnímali novinové články jako zajímavější a srozumitelnější než pasáže s podobným obsahem otištěné v 
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učebnicích. Z nabídnutých článků vybírali studenti jako zajímavější ty, které měly „poetičtější“ jazyk, využíva-
ly různých analogií, příměrů a metafor pro přiblížení vědeckých představ široké veřejnosti. 

Úskalí při použití novin mohou plynout také z toho, jak se noviny snaží upoutat pozornost čtenářů. Některé 
zprávy jsou psány příliš pompézně či nabubřele. Z těchto důvodů se periodika s vysloveně bulvárním charakte-
rem zdají pro výuku obecně mnohem méně vhodná. To lze ošetřit používáním výstřižků či kopií novin, čímž se 
ale na druhé straně ztrácí velká část autenticity materiálu. 

Další obvyklé námitky proti použití novin plynou z přetížení osnov a výstupních či přijímacích zkoušek po-
znatky, takže na podobné aktivity nezbývá čas. Dále učitelé uvádějí, že do přípravy takové hodiny musí inves-
tovat více práce a času. Pro zachování výhody aktuálnosti není také příliš vhodné používat články příliš staré, 
to ale pro učitele znamená vhodný obsah novin při každém uvedení aktivity znovu vyhledat. 

Obsah některých novinových článků (zejména životopisných či historických) má dlouhodobější platnost a tyto 
články jsou tedy vhodné k archivaci a opakovanému použití. Některé typy novinového papíru ale mají tendenci 
časem žloutnout a blednout, což znesnadňuje jejich skladování. Noviny bývají také většinou tištěny černobíle a 
na nepříliš kvalitním papíře. Z těchto důvodů mohou být po grafické stránce pro studenty méně atraktivní. 

Dále je zde otázka finanční náročnosti, obzvláště pokud bychom potřebovali výtisk stejného čísla pro každého 
studenta nebo dvojici studentů ve třídě. Jak již bylo zmíněno, v zahraničí některá vydavatelství nabízejí noviny 
pro školy zdarma nebo za výrazně sníženou cenu. V našich podmínkách by možná bylo schůdné se s vydavate-
lem dohodnout na poskytnutí neprodaných výtisků (tzv. remitendy).  

Vraťme se ještě na závěr této části ke kladům použití novin. Jak už bylo napsáno výše, noviny mohou pomoci 
pochopit i mnohé z věcí týkajících se fungování společnosti a vědy v ní. Celosvětově je trend zahrnout do výu-
ky takové prvky, které by umožnily studentům poznat a pochopit vztah vědy, společnosti a prostředí, roli vědy 
ve společnosti a její omezení, vnitřní mechanismy fungování vědy, vědeckou etikou, a další témata.  

Noviny lze využít nejen k výuce fyzikálního nebo přírodovědného učiva, ale také k zlepšování obecné a příro-
dovědné gramotnosti studentů. Britský výzkum [15] se zaměřil na schopnost vyhodnotit novinový článek v 
závislosti na vzrůstajícím absolvovaném přírodovědném vzdělání. Tato studie ukázala, že již poměrně mladí 
studenti (11–14 let) jsou schopni v autentickém novinovém článku rozlišit jasně uvedená fakta od spekulací. 
Ale schopnost bezchybně logicky argumentovat na základě neúplných informací uvedených v daném článku 
prokázali ve větší míře až lidé, kteří prošli přírodovědně orientovaným vysokoškolským studiem. Na druhou 
stranu se u studentů projevil velký potenciál rozvíjet uvedené dovednosti v rámci didakticky vhodně připrave-
ných aktivit.  

Mediální výchova v RVP a ve fyzice 
Rámcové vzdělávací programy definují Mediální výchovu jako přípravu na „život s médii“ a mediální gramot-
nost jako soubor poznatků a dovedností, které člověku umožňují nakládat s mediální produkcí, jež se mu nabízí, 
účelně a poučeně …  [3]. 

Velmi pěknou charakteristiku a význam tohoto průřezového tématu můžeme nalézt v [4]: 

Pro uplatnění jednotlivce ve společnosti je důležité umět zpracovat, vyhodnotit a využít podněty, které přicháze-
jí z okolního světa, což vyžaduje stále větší schopnost zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z mé-
dií. Média se stávají důležitým socializačním faktorem, mají výrazný vliv na chování jedince a společnosti, na 
utváření životního stylu a na kvalitu života vůbec. Přitom sdělení, jež jsou médii nabízena, mají nestejnorodý 
charakter, ... Správné vyhodnocení těchto sdělení z hlediska záměru jejich vzniku (informovat, přesvědčit, ma-
nipulovat, pobavit) a z hlediska jejich vztahu k realitě (věcná správnost, logická argumentační stavba, hodno-
tová platnost) vyžaduje značnou průpravu. 

I když má průřezové téma Mediální výchova velmi úzkou vazbu zvláště na vzdělávací oblasti Člověk a společ-
nost a Jazyk a jazyková komunikace a v oficiálních dokumentech nenalezneme zmínku o vazbě na fyziku či 
vzdělávací oblast Člověk a příroda, kam fyzika spadá, domnívám se, že toto propojení je možné a přínosné pro 
obě strany. 

Fyzika patří mezi tzv. exaktní vědy, ve kterých jsou veškeré informace podrobovány kritickému a logickému 
zkoumání. Studenti jsou v tomto předmětu vedeni k tomu, aby slepě nedůvěřovali předkládaným faktům, ale 
snažili se je ověřit např. experimentem. Tento přístup lze aplikovat i při výchově kritického přístupu 
k mediálním sdělením. 
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A naopak, jak již bylo zmíněno dříve, obsah novin i dalších medií poskytuje materiál, na kterém mohou studen-
ti vidět užitečnost znalostí, které si osvojují během výuky, a pochopit roli vědy (zde konkrétně přírodních věd) 
ve společnosti. 

Možnost propojení Mediální výchovy a fyziky také dokumentují konkrétní aktivity popsané v publikacích [16, 
17]. Tyto aktivity mohou realizovat dílčí výstupy průřezového tématu Mediální výchova. Myslím si, že vytipo-
vané a nalezené aktivity mohou učitelé využít k rozvoji zejména následujících schopností: 

• vnímat a využívat noviny jako zdroj informací důležitých pro život 

• kriticky vnímat a vyhodnocovat obsah novin 

• analytického přístupu k mediálnímu obsahu 

• posoudit úplnost mediálního sdělení jako zdroje informace 

• interpretovat vztah obsahu novinového sdělení a reality 

V rámci těchto aktivit je také možné velmi přirozeně u žáků a studentů rozvíjet klíčové kompetence, jedná se 
hlavně o klíčové kompetence k učení, kompetence komunikativní a kompetence sociální a personální. 

Praktické náměty na aktivity 
Souhrn různých typů aktivizujících činností, které jsem vytipovala a vytvořila v rámci své doktorské práce jako 
použitelné i v českých školách, na základě inspirace ze zahraničních zdrojů (zejména [12, 18-19]) byl uveřejněn 
v rámci sborníku Dílny Heuréky 2005 [16] a v nejbližší době bude také uveřejněn na metodickém portále 
www.rvp.cz [17] jako série několika článků. Z tohoto důvodu se zde omezím pouze na seznam vytipovaných 
oblastí: 

• analýza obsahu novin z hlediska obsahu fyzikálních (či přírodovědných) informací 

• noviny jako doplněk učebnice – využití novinových článků pro formulaci fyzikálních úloh, procvičování 
látky či při výkladu fyzikálních jevů 

• využití grafického materiálu – obrázků, fotografií, vtipů, komiksů, … 

• aktivity vedoucí k pochopení role vědy ve společnosti a principů fungování veřejných médií 

• aktivní tvorba mediálních sdělení 

Souhrn aktivit demonstruje, že při troše nápaditosti mohou noviny leckdy kvalitně nahradit učebnice fyziky, ale 
dají se také využít k tomu, aby studenti pochopili roli přírodních věd v dnešním světě a učili se kriticky přistu-
povat k médiím, pracovat s informacemi a rozvíjeli další kompetence. Dostupné aktivity využívají doslova 
veškerý tištěný obsah novin.  

Na téma fyzika v novinách jsem sestavila plán jedné vyučovací hodiny, která byla koncipována jako první se-
známení s využitím novin ve výuce jak pro studenty, tak i pro vyučujícího, který by chtěl si tento námět samo-
statně vyzkoušet. Příprava na tuto vyučovací hodinu včetně podrobně rozpracovaných a konkretizovaných cílů 
je součásti již zmíněného seriálu článků [17].  

Uvedenou vyučovací hodinu jsem odučila celkem ve 4 různých devátých třídách ZŠ a dále byla realizována 
v jedné třídě prvního ročníku čtyřletého gymnázia.  

Na těchto základě zkušeností mohu říci, že žáci a studenti považovali danou hodinu za zajímavou a že je větši-
nou příliš nepřekvapilo, že se o fyzice píše i v novinách, i když obvykle konstatovali, že „až tak moc fyziky“ 
v novinách přece jenom nečekali. Do práce se aktivně zapojila většina žáků, často i ti, kteří jsou svými vyučují-
cími vnímáni jako slabší nebo velmi málo motivovaní pro práci v hodinách. Na základě takto malého vzorku 
nelze dělat žádná velká zobecnění, ale cítím jako povzbudivé, že netradiční metody by mohli skrývat potenciál 
zaujmout i ty žáky a studenty, pro které je tradiční výuka nezajímavá, nebo ji vnímají jako příliš obtížnou. 

Toto téma jsem prezentovala učitelům i studentům učitelství na několika seminářích. Semináře byly zaměřeny 
na využití obsahu denního tisku (s důrazem na běžné celoplošné noviny) v hodinách fyziky na základních i 
středních školách. Účastníci si mohli vyzkoušet připravené konkrétní aktivity, vytvářet vlastní, diskutovat mož-
ný přesah do dalších oblastí, ale i výhody i nevýhody použití novin ve výuce. Možnosti denního tisku jako 
učebního materiálu účastníky rozhodně zaujaly a většina z nich souhlasila s tím, že prezentované aktivity jsou 
plně použitelné i se studenty ve třídě a že by se noviny mohly stát dalším vítaným obohacením jejich hodin 
fyziky. Na druhou stranu byli poměrně skeptičtí k tomu, že by noviny používali systematicky a pravidelně. 

http://www.rvp.cz/


Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky 3 

5 

Závěr 
Na základě vlastních zkušeností s vyhledáváním, tvorbou i částečným ověřením možností, jakými lze denní tisk 
využít ve výuce fyziky, mohu zkonstatovat, že noviny poskytují mnoho možností, jak zpestřit, ale i zkvalitnit 
jednotlivé hodiny fyziky.  

Tento příspěvek byl podpořen projektem MŠMT 2E06020 – Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a 
rozvoj lidských zdrojů na úrovni základních a středních škol. 
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