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V příspěvku představím vzdělávací pomůcku zvanou Concept Cartoons a své 
pětileté zkušenosti s jejím inovativním využitím v přípravě budoucích učitelů. 
Na původně výukovou pomůcku určenou pro podporu žáků na základní škole 
pohlížím nově jako na reprezentaci praxe a využívám jí ke zkoumání znalostí 
obsahu a didaktických znalostí obsahu u budoucích učitelů. Své úvahy podpo-
řím výsledky několika empirických studií kvalitativního designu, které jsem 
realizovala se studenty prezenční formy magisterského studia oboru Učitelství 
pro 1. stupeň ZŠ v rámci kurzů matematiky.
 Příspěvek propojuje 3 témata: Concept Cartoons (Samková, 2016), dekom-
pozici praxe na dílčí komponenty dle Grossmanové a kol. (2009) a zkoumání 
(didaktických) znalostí obsahu dle Kleickmanna a kol. (2013). Concept Cartoons 
vznikly před 30 lety jako nástroj pro podporu diskuse ve třídě a staly se součástí 
výuky na mnoha základních školách ve Velké Británii. Jsou to obrázky znázor-
ňující bublinové rozhovory 4–5 dětí nad situacemi známými z každodenního 
života. Prostřednictvím bublin děti vyjadřují alternativní názory na zobrazené 
situace. Některé názory jsou správné, jiné nesprávné, někdy je správnost nejasná. 
Žákům jsou Concept Cartoons nabízeny s otázkami „Co si myslíš ty?“, „Které 
z dětí na obrázku má pravdu?“, „Proč?“, apod. Pro potřeby přípravy budoucích 
učitelů chápu Concept Cartoons jako zjednodušené modely školní praxe, jako 
jednu z dílčích komponent praxe. Concept Cartoons také nepřímo připomínají 
některé testové otázky používané na zkoumání (didaktických) znalostí obsahu.
Příspěvek shrnuje několik dílčích empirických studií realizovaných s budoucími 
učiteli jako respondenty. Studie zkoumaly následující otázky: 1) Jsou Concept 
Cartoons vhodné pro zkoumání (didaktických) znalostí obsahu? V jaké po-
době? 2) Jaké komponenty (didaktických) znalostí obsahu je možné zkoumat 
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prostřednictvím Concept Cartoons? Data jsem sbírala v písemné podobě, bu-
doucím učitelům jsem předkládala různé obrázky Concept Cartoons (originální 
i mé vlastní) s různými sadami doprovodných otázek. Data jsem zpracovávala 
kvalitativně s využitím otevřeného kódování a konstantní komparace.
 Ukázalo se, že při vhodné kompozici obrázků (např. pokud jsou v bublinách 
uvedeny různé postupy řešení) a vhodné volbě doprovodných otázek je možno 
Concept Cartoons využít pro zkoumání znalostí obsahu (např. způsobů řešení 
úloh, argumentace, způsobů uvažování, správnosti uchopování úloh) i didak-
tických znalostí obsahu (znalostí žákových poznávacích procesů, učebních 
úloh, vyučování). Jako námět pro diskusi v sekci nabízím možnost využít práci 
s Concept Cartoons a sadou otázek pro zkoumání didaktických znalostí obsahu 
jako propedeutiku tvorby didaktických kazuistik metodikou 3A.

Abstract: The contribution will present an educational tool Concept Cartoons and 
my 5-year experience with the tool in future teachers’ preparation. I employed 
the tool in a novelty role as a representation of practice, and used it for investi-
gating (pedagogical) content knowledge of future teachers. My considerations 
will be accompanied by the results of several empirical qualitative studies which 
I performed with future teachers during their university mathematics courses. 
The studies sought answers to the questions: 1) Are Concept Cartoons suitable 
for investigating (pedagogical) content knowledge? In what form? 2) What 
components of (pedagogical) content knowledge could be investigated through 
Concept Cartoons? The studies showed that a suitable composition of Concept 
Cartoons with a suitable set of accompanying questions allowed investigating 
both content knowledge (e.g. solution procedures, reasoning) and pedagogical 
content knowledge (knowledge of pupils, tasks, instruction).
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