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Taxonomie vzdělávacích cílů
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Bloomova taxonomie

Znalost Doslovně opakovat

Porozumění Porozumět termínům a koncepcím, vysvětlit 
vlastními slovy, parafrázovat text

Aplikace Řešit problém na základě porozumění

Analýza Formulovat teoretické vysvětlení, matematický 
nebo logický model, odvodit zákonitost

Syntéza Na základě zvládnutí předchozích stupňů 
vytvořit něco nového

Hodnocení Vybrat a zdůvodnit nejvhodnější řešení



Původní a revidovaná verze

Znalost

Porozumění

Aplikace

Analýza

Syntéza

Hodnocení

Zapamatovat

Porozumět

Aplikovat

Analyzovat

Hodnotit

Tvořit

Znalost faktů 

Konceptuální znalost 

Procedurální znalost 

Metakognitivní 
znalosti



K čemu má taxonomie 
vzdělávacích cílů 
sloužit?

A. Je to nástroj pro vyhození studenta 
učitelství od zkoušky. 

B. Je to nástroj pro hodnocení práce 
učitele ze strany kontrolních orgánů. 

C. Je to nástroj pro hlubší zamyšlení 
učitele nad tím, co učit, jak dosáhnout 
cíle a jak hodnotit.





Kolo iPadagogiky – 1. okruh

Srdcem kola je připomenutí, že pro kreativní myšlení je 
potřeba především vnitřní motivace. 

Autonomie – touha určovat směřování vlastního života 

Učení směřující k zvládnutí – touha neustále se 
zlepšovat a dosáhnout mistrovství v tom, co se učíme 

Cíl – touha dělat to, co má smysl, a dělat to jako službu 
nějakému vyššímu cíli



Kolo iPadagogiky – 2. okruh

Bloomova taxonomie (revidovaná) 

Zamyšlení nad tím, které kategorie taxonomie se cíl 
aktivity týká. 

Postup v revidované verzi nemusí být od 
nejjednoduššího po nejsložitější. Ale ideálem je 

komplexnost – aktivity zasahující do všech úrovní (ale 
nikoli v jedné hodině, ale v jednom tématu).



Kolo iPadagogiky – 3. okruh

Akční slovesa 

Pomůcka pro vyjádření edukačního cíle ve výkonu žáka a 
vhodné zadání aktivity. 

V Kole iPadagogiky jsme použili imperativ, který může 
být rovnou použit při zadání úkolu.



Kolo iPadagogiky – 4. okruh

Aktivity 

Vybrané konkrétní aktivity (nikoli vyčerpávající seznam). 

Slouží k inspiraci. 

Některé aktivity samozřejmě mohou být z hlediska cíle 
vnímány různě – např. psaní blogu může být realizováno jako 
průběžné vedení jednoduchých poznámek k zapamatování 
látky (Zapamatovat si) nebo také aktivita v některé 
z kategorií vyšší úrovně (Aplikovat, Hodnotit, Tvořit).



Kolo iPadagogiky – 5. okruh

Aplikace 

Vybrané konkrétní aplikace (nikoli vyčerpávající seznam). 

Slouží k inspiraci. 

Aplikace mohou být použity různým způsobem – opět je 
to jen podklad pro reflexi a inspiraci učitele. 
Např. Google Docs v úrovni zapamatovat si může reprezentovat studijní materiály, 
které učitel sdílí se žáky a jejichž obsah si žáci mají přečíst a zapamatovat. Stejnou 
aplikaci by ale bylo možné použít např. v kategorii Tvořit a zadat žákům ve 
skupinách úkol společně vytvořit originální text ve sdíleném prostředí.



Kolo iPadagogiky – 6. okruh

SAMR model 

Zamyšlení nad způsobem využití ICT v rámci aktivit. 

Substituce – Žáci si píšou poznámky do tabletu místo do sešitu 

Augmentace – Každý žák si pro psaní poznámek vybírá sám vhodnou aplikaci, 
která mu dává různé funkce navíc 

Modifikace – Všichni žáci využívají pro veškeré poznámky učitelem vybranou 
aplikaci – způsob zapisování poznámek se celkově výrazně proměnil 

Redefinice – Učitelé mají v rámci aplikace přístup ke všem poznámkám žáků –
poznámky žáků dostávají nový rozměr – mohou být použity jako podklad pro 
dovysvětlení látky.



Aktivita 1 – Dotazník Cíle

Zamyslete se individuálně nad formulací edukačních cílů 
v dotazníku „Cíle“ a zkuste určit příslušnou kategorii 
revidované taxonomie.



Aktivita 2 – Dotazník Zadání aktivit

Zamyslete se ve dvojicích nad zadáním aktivit v 
dotazníku „Zadání aktivit“ a zkuste určit příslušnou 
kategorii revidované taxonomie.



Aktivita 3 – Aplikace

Zamyslete se ve skupině nad možnostmi realizace aktivit 
s vybranou aplikací a napište zadání různých aktivit  
k dosažení různých kategorií cílů revidované taxonomie. 
U jednotlivých aktivit zvažte také úroveň SAMR.

Book Creator          Excel         Educreations      Bitsboard           Youtube



DÍKY ZA 
POZORNOST


